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ر شامل غرب مدينة الخليل أمس       )أ ف ب( مستوطنون يتقدمهم الصحفي اإلرسائييل آرون سيجال يقتحمون املسجد األقىص بحامية من رشطة االحتالل أمس       )فلسطني(تشييع جثامن الشهيد الطفل محمد العلمي يف بلدة بيت أُمَّ

وقفة تضامنية مع  األرسى املرضبني عن الطعام يف سجون االحتالل أمام مقر الصليب  األحمر بغزة أمس      )تصوير/ يارس فتحي(

محكمة االحتالل ُتجمد قرارات 
تهجير 3 عائالت في "الشيخ جراح"

القدس املحتلة/ فلسطني:
أصــدرت محكمــة االحتــالل اإلرسائيــيل العليــا يف القــدس املحتلــة قــراًرا 
بتجميــد تهجــر ثــالث عائــالت مقدســية مــن حــي الشــيخ جــراح املهــدد 
باإلخــالء والتهجــر القــري. وأوضــح املحامــي ســامي ارشــيد أن محكمــة 

وحــامد،  "الدجــاين،  عائــالت  إخــالء  قــرار  جمــدت  االحتــالل 
والداهــودي" مــن منازلهــم يف حــي الشــيخ جراح، مؤقًتــا، مضيًفا 

"حماس" و "الجهاد" تطالبان بتقديم 
قادة االحتالل للمحكمة الجنائية الدولية

غزة/ فلسطني:
دولــة  قــادة  لتقديــم  دعوتهــام  اإلســالمي،  والجهــاد  "حــامس"  حركتــا  جــددت 
االحتــالل للمحكمــة الجنائيــة الدوليــة. وعــّد الناطــق باســم حركــة حــامس حــازم 
ر شــامل  قاســم، استشــهاد الطفل محمد العالمي برصاص االحتالل يف بيت أُمَّ
الخليــل، "جرميــة حــرب مكتملــة األركان". وقال قاســم يف ترصيح أمس: "إرصار 
جيــش االحتــالل عــى تكــرار جرامئــه بحــق أطفــال شــعبنا، يعكــس شــعوره الدائــم 

بأنــه فــوق القانــون الــدويل ويتــرصف مبنطــق البلطجــة". وتابــع: "كــام 
نؤكــد مــن جديــد عدالة مطالب شــعبنا مبحاكمة قادة جيش االحتالل 

منسقة األمم المتحدة: أزمة 
السيولة النقدية يمكن أن تؤثر 
في إعادة فتح مدارس األونروا

نيويورك/ فلسطني:
أكــدت لــني هاســتينغز، منســقة األمــم املتحدة للشــؤون اإلنســانية 
يف فلســطني أن وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل الالجئــني 
دوالر،  مليــون   100 قــدره  عجــًزا  تواجــه  )األونــروا(  الفلســطينيني 

وأن أزمــة الســيولة النقديــة ميكــن أن تؤثــر يف إعــادة فتــح 
املــدارس لنصــف مليــون طفــل يف غــزة، وتقــّوض الربامــج 

احتجاًجا على التقصير في تأمين الخدمات
الجئـون فلسطينيـون 

يغلقـون مكتب أونـروا 
الـرئيس فـي بيـروت

بروت/ فلسطني:
أغلــق الجئــون فلســطينيون، أمــس، املكتــب الرئيــس لوكالــة غــوث 
وتشــغيل الالجئــني الفلســطينيني "أونــروا" يف العاصمــة اللبنانيــة 
بــروت. وتــأيت هــذه الخطــوة التصعيديــة احتجاًجــا عــى التقصــر 
الفاضــح يف تأمــني الخدمــات واالحتياجات الرضورية لالجئني يف 

واإلغاثيــة،  الصحيــة  الطــوارئ  حالــة  إعــالن  وعــدم  لبنــان، 
دون  املخيــامت  أبنــاء  لــكل  ماليــة  مســاعدات  وتقديــم 

غزة-القدس املحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
يف  واألهــيل  الوطنــي  العمــل  هيئــة  عضــو  أكــد 
املخطــط  أن  عبيــدات،  راســم  املحتلــة،  القــدس 
االستيطاين اإلرسائييل الجديد املعروف بـ "مركز 
القــدس  يف  القدميــة  البلــدة  ســيطّوق  املدينــة" 
لصحيفــة  حديــث  يف  عبيــدات  وقــال  املحتلــة. 

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة "هآرتــس"، أمــس، عــن أن وزارة 
الزراعــة اإلرسائيليــة ســلمت 8500 دونــم، إلقامــة 
الغربيــة  الضفــة  يف  عشــوائية  اســتيطانية  بــؤر   6
ورعــي  للزراعــة  اســتخدامها  بادعــاء  املحتلــة، 
اســتيطانية  جمعيــات  ثــالث  ومّولــت  املــوايش، 

يزعــم  الــذي  الجديــد  املخطــط  إن  "فلســطني": 
االحتــالل أنــه يريــد مــن خاللــه أن ينظــم البنــاء يف 
التوســع  الفلســطينيني  حرمــان  "ســيعني  القــدس 
يف البنــاء ســواء كان ألغــراض الســكن أو التجــارة، 

فهو سيتحكم يف البناء بالكامل من خالل 
منع التصاريح إال للمستوطنني". ويشمل 

تحضريــة  وكليــة  وكيدمــا،  يــوش،  )هشــومر 
وأوضحــت  ياتــر"(.  "بيــت  العســكرية  للخدمــة 
ذلــك  أعلنــت  اإلرسائيليــة  الزراعــة  أن  الصحيفــة 
يف ردهــا عــى توجــه حركــة "الســالم اآلن" إليهــا، 

حــول متويــل جمعيــات اســتيطانية تنشــط 
يف حراســة البــؤر االســتيطانية العشــوائية 

غزة/ جامل غيث:
للقــوى  األرسى  لجنــة  طالبــت 
الوطنيــة واإلســالمية وهيئــة شــؤون 
املؤسســات  واملحرريــن،  األرسى 
مســؤولياتها  بتحمــل  الدوليــة 
والتدخــل العاجــل لحاميــة األرسى 
املرضبــني عــن الطعــام يف ســجون 
ووقــف  اإلرسائيــيل،  االحتــالل 
سياسة االعتقال اإلداري املخالف 
ورفــع  واملواثيــق.  األعــراف  لــكل 
نظمتهــا  وقفــة  يف  املشــاركون 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 

واإلســالمية وهيئــة شــؤون 
األرسى واملحرريــن، أمــام 

الكويت تتهم االحتالل بارتكاب 
جرائم عدوانية ضد الفلسطينيين

الكويت/ فلسطني:
ضــد  العدوانيــة  سياســاته  مبواصلــة  اإلرسائيــيل،  االحتــالل  الكويــت،  اتهمــت 
الشــعب الفلســطيني، وتنفيــذ مخططــات لالســتيالء عــى املزيــد مــن األرايض 
املحتلة يف الضفة الغربية، ومنع وصول البضائع واملساعدات إىل قطاع غزة.

وقالت الكويت يف بيان أمام مجلس األمن الدويل، أول من أمس: إن )إرسائيل( 
تســعى لتكريــس احتاللهــا عــرب مواصلــة أنشــطتها وسياســاتها غــر القانونيــة وال 

وضــم  وإقامتهــا،  وبنائهــا  االســتيطانية  الوحــدات  توســيع  يف  ســيام 
األرايض يف انتهــاك رصيــح للقــرار 2334. وأضافــت يف بيانهــا الذي 

واشنطن تنتقد السلطة 
وتطالب بتحقيق كامل 

في جريمة اغتيال "بنات"
نيويورك/ فلسطني:

أعربت واشــنطن عن قلقها إزاء تقييد الســلطة الفلســطينية حرية 
التعبــر عــن الــرأي ومضايقة النشــطاء ومنظامت املجتمع املدين 
يف الضفــة الغربيــة، مطالبــة إياهــا بفتــح تحقيــق كامــل يف جرميــة 
بنــات.  نــزار  الســيايس  واملعــارض  الناشــط  أمنهــا  أجهــزة  اغتيــال 

وقالــت املندوبــة األمريكيــة الدامئــة لــدى األمــم املتحــدة 
لينــدا تومــاس غرينفيلــد يف إفــادة خــالل جلســة ملجلــس 

ألغت المادة 22 من مدونة "السلوك 
واألخالقيات للوظيفة العامة"

حكومة اشتية تحاول 
تطويق الرأي العام بمحاربة 

الموظفين في أرزاقهم
غزة/ فاطمة الزهراء العويني:

تحــرك الــرأي العــام يف الضفــة الغربيــة كثــًرا وتحــرًكا ملحوًظــا ضد 
اغتيالهــا  جرميــة  بعــد  ســيَّام  وال  أمنهــا،  وأجهــزة  الســلطة  جرائــم 

ُكشــف  ومــا  بنــات،  نــزار  الســيايس  واملعــارض  الناشــط 
مــن صفقــة "لقاحــات كورونــا" الفاســدة، مــا دفــع الســلطة 

محافظات/ عبد الله الرتكامين:
استشــهد شــاب مســاء أمس متأثرا بجراحه التي أصيب بها برصاص 
الضفــة  جنــوب  الخليــل  مدينــة  يف  اإلرسائيــيل  االحتــالل  قــوات 
الغربيــة املحتلــة. وأعلنــت وزارة الصحــة استشــهاد الشــاب شــوكت 

خالــد عــوض )20 عامــا( مــن بلــدة بيــت أمر، متأثــرا بإصابته برصاص 
االحتــالل اإلرسائيــيل، يف منطقــة البطــن والــرأس، خــالل مواجهــات 
تشــييع  عقــب  أمــر،  بيــت  بلــدة  يف  االحتــالل  قــوات  مــع  اندلعــت 
جثــامن الشــهيد الطفــل محمــد العالمــي )11 عامــا(، الــذي ارتقــى 

أول مــن أمــس متأثــرا بإصابتــه برصاص االحتالل عى مدخل البلدة. 
وذكــرت مصــادر طبيــة أن الشــهيد عــوض أُدخــل لغرفــة العمليات يف 

مستشفى امليزان يف الخليل، يف محاولة إلنقاذ حياته، إال 
أنــه ارتقــى شــهيدا متأثــرا بإصابتــه الخطــرة. وأعلنــت مصــادر 

حماس تنعى الشهيد.. و88 مستوطًنا يقتحمون األقصى

ر شهيد برصاص االحتالل عقب تشييع الطفل "العالمي" في بلدة بيت ُأمَّ
د مؤقًتا مخطط  محكمة االحتالل تجمِّ
"مركز المدينة" التهويدي في القدس
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عبيدات: مشروع "مركز المدينة" االستيطاني 
سيطّوق البلدة القديمة في القدس 

صحيفة عبرية: "الزراعة اإلسرائيلية" تسّلم 
أراضي بالضفة لجمعيات استيطانية وتمولها
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مطــالبــات للمــؤسسات الــدولية بتحمــل 
مسؤولياتها تجاه األسرى المضربين عن الطعام

االحتالل يرفض التماس "زيدات"
16 أسيًرا يواصلون إضرابهم المفتوح 
عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطني:
إرضابهــم  اإلرسائيــيل  االحتــالل  ســجون  يف  أســًرا   16 يواصــل 
نــادي  وأوضــح  اإلداري.  العتقالهــم  رفًضــا  الطعــام  عــن  املفتــوح 

عشرات األسيرات يواجهن ظروف 
اعتقال وحشية في سجون االحتالل

رام الله/ فلسطني:
األســرات  عــرات  أن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 

الفلســطينيات يعانني ظروف اعتقاٍل وتحقيٍق وحشــيًة يف 
ســجون االحتــالل اإلرسائيــيل. ونقلــت الهيئــة يف تقريــر لها  5555
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الكويت/ فلسطني:
اتهمت الكويت، االحتالل اإلرسائييل، مبواصلة 
سياســاته العدوانيــة ضــد الشــعب الفلســطيني، 
مــن  املزيــد  عــى  لالســتيالء  مخططــات  وتنفيــذ 
ومنــع  الغربيــة،  الضفــة  يف  املحتلــة  األرايض 

وصول البضائع واملساعدات إىل قطاع غزة.
األمــن  مجلــس  أمــام  بيــان  يف  الكويــت  وقالــت 
تســعى  )إرسائيــل(  إن  أمــس:  مــن  أول  الــدويل، 
أنشــطتها  مواصلــة  عــر  احتاللهــا  لتكريــس 
القانونيــة وال ســيام يف توســيع  وسياســاتها غــر 
وضــم  وإقامتهــا،  وبنائهــا  االســتيطانية  الوحــدات 

األرايض يف انتهاك رصيح للقرار 2334.
وأضافــت يف بيانهــا الــذي ألقــاه القائــم باألعــامل 
لوفــد دولــة الكويــت الدائــم لــدى األمــم املتحــدة 
بــدر املنيــخ، أن التقاريــر األمميــة الصــادرة مؤخــًرا 
يف  االســتيطانية  األنشــطة  وتــرة  ارتفــاع  أكــدت 

النارصة/ فلسطني:
أكــد تقريــر إســراتيجي إرسائيــيل أن إيــران باتــت 
عى ُبعد أشهر قليلة من تحقيق "اخراق نووي"، 

ا أنها متثل أكر تهديد لدولة االحتالل. عادًّ
معهــد  يف  باحثــون  أعــده  الــذي  التقريــر  وجــاء 
دراسات األمن القومي التابع لجامعة "تل أبيب"، 
تواجــه  التــي  اإلســراتيجية  "التحديــات  بعنــوان 
مــن  وعــدد  املعهــد  رئيــس  وســلمه  )إرسائيــل("، 
باحثيه إىل رئيس دولة االحتالل إسحاق هرتسوغ 

الثالثاء املايض.
وقــال التقريــر: إن إيــران تكتســب املعرفــة والخرة 
الالزمتني لألسلحة النووية، وتتقدم يف تخصيب 
اليورانيوم إىل مســتويات عالية، وبدأت يف إنتاج 
نــووي  لرنامــج  املناســب  املعــدين  اليورانيــوم 
ــا، كــام أنهــا تكتســب قدرات  عســكري وليــس مدنيًّ
مركــزي  طــرد  أجهــزة  بتشــغيل  نوويــة  تكنولوجيــة 

متقدمة.
يف  الجاريــة  املحادثــات  ضــوء  يف  أنــه  وعــد 
الــذي  الســؤال  فــإن  فيينــا،  النمســاوية  العاصمــة 
معنيــة  طهــران  كانــت  إذا  مــا  هــو  نفســه  يطــرح 
بالعــودة إىل االتفــاق أو أنهــا تنــاور ملجــرد كســب 

القــدس  رشقــي  ذلــك  يف  مبــا  الغربيــة  الضفــة 
القــدس  تهويــد  مخطــط  مــن  محــذًرا  املحتلــة، 
دولــة  إلقامــة  الفلســطينيني  فرصــة  وتــاليش 

فلسطينية مستقلة.
ــر  وأشــار إىل أنــه يف األشــهر الثالثــة املاضيــة ُدمِّ
72 مبنــى، مــا أدى إىل نــزوح 78 شــخًصا قــًرا، 
من بينهم 47 طفاًل و15 سيدة، مطالًبا االحتالل 
الخاصــة  املمتلــكات  وصــون  التزاماتــه  باحــرام 
الكويتيــة  الوكالــة  بحســب  املحتلــة،  األرض  يف 

الرسمية "كونا".
)إرسائيــل(  مســاءلة  رضورة  عــى  املنيــخ  وشــدد 
ومحاســبتها عــى اســتمرار انتهاكاتهــا املســتمرة 
تأكيــد  مجــدًدا  الفلســطيني،  الشــعب  لحقــوق 
وحــل  إســراتيجي  كخيــار  بالســالم  التمســك 
الــراع العــريب اإلرسائيــيل وفــق القانــون الــدويل 

وقرارات الرشعية الدولية ذات الصلة.

الوقت.
وأضــاف أن إيــران تجــاوزت خطوًطــا غــر مســبوقة 
بتخصيــب اليورانيــوم إىل %60 وإنتــاج اليورانيوم 
أنهــا  إىل  الفًتــا  الرقابــة،  تخفيــض  أمــام  املعــدين 
نوويــة"، وهــي عــى  ترســخ نفســها كدولــة "عتبــة 

وشك تحقيق "اخراق نووي" يف أشهر قليلة.
وكتــب الباحثــون أنــه يجــب مراعــاة ســيناريوهني: 
موضحــني  عدمــه،  أو  نــووي  اتفــاق  إىل  التوصــل 
إىل  التوصــل  فيــه  ســيتم  الــذي  الســيناريو  أن 
االحتــالل  بــني  متعمقــة  مناقشــة  يتطلــب  اتفــاق 
والواليــات املتحــدة فيــام يتعلــق باملرحلة الثانية، 
مــع  األمــد  طويلــة  التفاقيــة  الرويــج  كيفيــة  وهــي 
أقــوى، ومــاذا ســتتضمن ومــاذا ســيحدث  إرشاف 
ــق مــع الحفــاظ عــى حريــة االحتالل يف  إذا مل ُتطبَّ

التحرك العسكري.
وأوىص التقريــر حكومــة االحتالل بالتحضر لخيار 
النــووي  الرنامــج  مــع  للتعامــل  موثــوق  عســكري 
إحبــاط  االســتمرار يف  عليهــا  أن  مردًفــا  اإليــراين، 
التموضــع اإليــراين يف الســاحة الشــاملية )ســوريا 
إطــار  يف  اإلقليميــة  أنشــطتها  وتعطيــل  ولبنــان( 

سياسة "معركة ما بني الحروب".

النارصة/ فلسطني:
كشــفت صحيفــة "هآرتــس"، أمــس، عــن 
ســلمت  اإلرسائيليــة  الزراعــة  وزارة  أن 
اســتيطانية  بــؤر   6 إلقامــة  دونــم،   8500
املحتلــة،  الغربيــة  الضفــة  يف  عشــوائية 
ورعــي  للزراعــة  اســتخدامها  بادعــاء 
جمعيــات  ثــالث  ومّولــت  املــوايش، 
وكيدمــا،  يــوش،  )هشــومر  اســتيطانية 
العســكرية  للخدمــة  تحضريــة  وكليــة 

"بيت ياتر"(.
الزراعــة  أن  الصحيفــة  وأوضحــت 
اإلرسائيليــة أعلنــت ذلــك يف ردهــا عــى 

غزة/ فلسطني:
والجهــاد  "حــامس"  حركتــا  جــددت 
اإلســالمي، دعوتهــام لتقديــم قــادة دولــة 

االحتالل ملحكمة الجنيات الدولية.
حــازم  باســم حركــة حــامس  الناطــق  وعــّد 
قاســم، استشــهاد الطفل محمد العالمي 
ــر شــامل  أُمَّ بيــت  االحتــالل يف  برصــاص 
الخليل، "جرمية حرب مكتملة األركان".

"إرصار  أمــس:  تريــح  يف  قاســم  وقــال 
جيــش االحتــالل عــى تكــرار جرامئــه بحق 
أطفال شعبنا، يعكس شعوره الدائم بأنه 
ويتــرف مبنطــق  الــدويل  القانــون  فــوق 

البلطجة".
عدالــة  جديــد  مــن  تؤكــد  "كــام  وتابــع: 
جيــش  قــادة  مبحاكمــة  شــعبنا  مطالــب 
االحتالل يف محكمة الجنايات الدولية".

وشــدد املتحــدث باســم "حــامس" عــى 
الضفــة  أهــل  ضــد  االحتــالل  جرائــم  أن 
الغربيــة لــن يوقفهــا إال تصعيــد املقاومــة 

الشاملة".
الجهــاد  حركــة  أكــدت  جانبهــا  مــن 
الشــهيد  الطفــل  دمــاء  أن  اإلســالمي، 
عــى  جديــد  شــاهد  العالمــي  محمــد 

اإلرهاب الصهيوين بحق األطفال.

إليهــا، حــول  "الســالم اآلن"  توجــه حركــة 
متويــل جمعيــات اســتيطانية تنشــط يف 
العشــوائية  االســتيطانية  البــؤر  حراســة 

والتطوع فيها.
الزراعــة  أن  إىل  الصحيفــة  وأشــارت 
تســمح  تصاريــح  أصــدرت  اإلرسائيليــة 
للمســتوطنني باســتخدام األرايض، كــام 
لــت الجمعيــات  أوردت يف ردهــا أنهــا موَّ
مببلــغ  أعــاله  املذكــورة  االســتيطانية 
3.8 ماليــني شــيقل يف العــام املــايض، 
عــام  شــيقل  ماليــني   3.6 ومببلــغ 
البــؤر  2019، مقابــل نشــاطها يف هــذه 

وقالــت الحركــة يف بيــان أمــس: "إن طفــاًل 
الــذي  اإلرهــاب  بفعــل  يرتقــي  جديــًدا 
يتعمــد اســتهداف األطفــال األبرياء، فمن 
وحرمانهــم  وحصارهــم  عليهــم  التضييــق 
اعتقالهــم  إىل  وصــواًل  الحقــوق،  أبســط 
الجرائــم  تتواصــل  وإعدامهــم،  قتلهــم  أو 

الصهيونية دومنا توقف".
وتابعت الحركة أن الطفل العالمي، "كان 
آخــر ضحايــا اإلرهــاب الصهيــوين، الــذي 
ال تــزال دمــاء نحــو 70 طفــاًل استشــهدوا 
خــالل القصــف الصهيــوين الغاشــم الــذي 
اســتهدف أحيــاًء مدنيــة بكاملها، شــاهدة 

عليه".
وأضافــت أن اســتهداف األطفــال األبريــاء 
االحتــالل  يســتبيح  وإرهــاب  جرميــة 
ارتكابهــا يف ظــل الصمــت والعجــز الــذي 
واإلقليميــة  الدوليــة  املنظــامت  أصــاب 
ُتحــرّك  ال  التــي  الضامئــر  وتبلــد  بالخــرس 
اإلرهــاب  وبشــاعة  هــول  أمــام  ســاكًنا 
بحــق  االحتــالل  الــذي ميارســه  والحصــار 

الشعب الفلسطيني.
الشــهيد  الطفــل  الحركــة  نعــت  وبينــام 
الشــعب  حــق  أكــدت  العالمــي، 
االحتــالل  مقاومــة  يف  الفلســطيني 

االستيطانية.
منظمــة  وهــي  اآلن"،  لـ"ســالم  وفقــا 
لالحتــالل  مناهضــة  إرسائيليــة 
واالســتيطان، يوجــد يف الضفــة الغربيــة 
التــي  االســتيطانية  البــؤر  عــرشات  ــا  حاليًّ
وأقامــت  املــوايش،  لرعــي  تســتخدم 
 30 "أَمنــاه"  االســتيطانية  الجمعيــة 
يف  األقــل  عــى  كهــذه  اســتيطانية  بــؤرة 

السنوات األخرة.
وتحتل هذه البؤر االســتيطانية مساحات 
واسعة جًدا، بذريعة استخدامها للرعي، 

وعدد املستوطنني فيها قليل جًدا. 

والتصدي لجرامئه.
ودعــت الجامهــر الفلســطينية لتصعيــد 
املواجهــات مــع قــوات االحتــالل وقطعان 
الرحمــة للشــهيد  املســتوطنني، ومتنــت 
ألهلــه  والعــزاء  العالمــي  محمــد  الطفــل 

وأرسته وعائلته.
استهداف العزل

قامئــة  عــن  املرشــح  أكــد  ناحيتــه،  مــن 
الخليــل  مدينــة  يف  موعدنــا  القــدس 
الــذي  االحتــالل  أن  عصفــور،  أرشف 
واألطفــال  والعــزل  املدنيــني  يســتهدف 
والنساء ويخلق لذلك املررات هو عدو 

مجرم ال يراعي أي حرمة ألي يشء.
وقــال عصفــور: إن االحتــالل يهــدف مــن 
خــالل سياســة القتــل واإلعــدام امليــداين 
غر املرر ملحاولة نرش الرعب والخوف 

يف هذا الجيل من األطفال.
أثبتــوا  الفلســطينيني  أن  عــى  وشــدد 
عــدم  املاضيــة،   73 الســنوات  خــالل 
قــدرة االحتــالل عــى إرهابهــم وفشــله يف 
طمس هوية الشــعب الفلســطيني وحقه 

املتجذر يف أرض فلسطني.
تســتغل  االحتــالل  ســلطات  أن  وذكــر 
الصمــت الــدويل املطبــق والســكوت مــن 

وحاولــت منظــامت ونشــطاء إرسائيليــون 
املاضيــة،  الســنوات  خــالل  يســاريون، 
هــذه  تخصيــص  تــم  إذا  مــا  اســتيضاح 

األرايض إلقامة البؤر االستيطانية فيها.
ودعــت "الســالم اآلن" حكومــة االحتــالل 
للبــؤر  الدعــم  تقديــم  عــن  التوقــف  إىل 

االستيطانية. 
ســبب  فهــم  "يصعــب  الحركــة:  وقالــت 
ماليــني  بأخــذ  لنفســها  وزارة  ســامح 
الشــواقل مــن أمــوال الجمهــور وإعطائهــا 
غــر  بأنشــطة  مرتبطــة  جمعيــات  إىل 

قانونية".

متلــك  ال  التــي  الحقوقيــة  املؤسســات 
يف أفضــل األحــوال ســوى اإلدانــة، مردًفا: 
يف  يتــامدى  االحتــالل  يجعــل  مــا  "هــذا 
األطفــال  اســتهداف  خــالل  مــن  جرامئــه 

والتلذذ بقتلهم".
وكانــت قــوات االحتــالل قــد أطلقت النار 
عى الطفل العالمي خالل وجوده داخل 
بلــدة  مدخــل  مــن  بالقــرب  والــده  ســيارة 
بيــت أُّمــر، حيــث ُأصيــب بالرصــاص يف 
صــدره، وُنقــل إىل املستشــفى األهــيل، 
إال أن  قلبــه،  إنعــاش  مــن  ومتكــن األطبــاء 

إصابته الحرجة أفقدته حياته.
إعــدام  العــدل،  وزارة  عــّدت  بدورهــا 
الطفــل العالمــي، جرميــة إعــدام مكتملــة 
املريــب  الصمــت  مســتنكرة  األركان، 
كان  "والــذي  الــدويل،  للمجتمــع 
ســينتفض كاملجنــون لــو أن هــذا الطفــل 

ا". كان إرسائيليًّ
ودعــت الــوزارة يف بيــان أمس إىل تقديم 
قتلة الطفل العالمي للقضاء ومحاكمتهم 
عــى جرميتهــم ووقــف القتــل اإلرسائيــيل 
خــارج نطــاق القانــون وبــدء تطبيــق جــّدي 
للقوانني الدولية التي تؤكد حق الشعب 

الفلسطيني وأطفاله بالحياة.

صحيفة عربية: "الزراعة اإلرسائيلية" تسّلم 
أرايض بالضفة لجمعيات استيطانية وتمولها

"حماس" و"الجهاد" تطالبان بتقديم 
قادة االحتالل لمحكمة الجنايات الدولية

الكويت تتهم االحتالل بارتكاب 
جرائم عدوانية ضد الفلسطينيني

تقرير إرسائييل: إيران اقرتبت 
من تحقيق "اخرتاق نووي"

القدس املحتلة-غزة/ جامل غيث:
األســباط"  "بــاب  أو  اإللكرونيــة  البوابــات  ــة  هبَّ شــكلت 
التــي اندلعــت قبــل أربعــة أعــوام، لحظــة فارقــة يف تاريــخ 
القدس واملســجد األقىص املبارك، إذ ردعت ســلطات 
االحتالل اإلرسائييل عن تثبيت سياسة األمر الواقع يف 

عملية تهويد القدس.
ففــي الـــ27 مــن متوز/يوليــو عــام 2017م، أزال االحتالل 
بواباته اإللكرونية من مداخل املسجد األقىص املبارك 
ــة أطلــق عليهــا  بفعــل صمــود وثبــات املقدســيني، يف هبَّ

ة "البوابات اإللكرونية". ة "باب األسباط"، أو هبَّ هبَّ
أبــواب  يوًمــا معتصمــني عنــد   12 وأمــى املقدســيون 
املســجد األقــىص رافضــني إجــراءات االحتــالل بركيــب 
األقــىص،  املســجد  مداخــل  عــى  إلكرونيــة  بوابــات 
وانتــروا بعــد أن عــاد املحتــل يجر أذيــال خيبته، وفكك 

بواباته، ودخل املقدسيون مسجدهم مكرين.
رسالة واضحة

وأكد املختص بشؤون القدس واملسجد األقىص جامل 
ة باب األسباط" ردعت سلطات االحتالل  عمرو، أن "هبَّ
اإلرسائيــيل وحققــت كل رشوط االنتصــار عى االحتالل 

يف ذلك الوقت.

ــة رســالة  وقــال عمــرو لصحيفــة "فلســطني": أرســلت الهبَّ
واملســجد  القــدس  بــأن  اإلرسائيــيل  لالحتــالل  واضحــة 
األقــىص املبــارك خــط أحمــر وملــك للمســلمني وحدهم 

وال تنازل عن ذرة تراب منه.
معركــة  يف  الفلســطيني  الــكل  مشــاركة  أن  وأضــاف 
البوابــات اإللكرونيــة يؤكــد أن شــعبنا مل ولــن يتخــى عن 
مقدســاته وســيواجه االحتــالل يك يراجــع عــن محاوالتــه 

اإلجرامية بالقدس واملسجد األقىص.
الهزميــة  ابتلعــت  وأشــار إىل أن ســلطات االحتــالل وإذ 
يف معركــة البوابــات اإللكرونيــة، إال أنها تواصل جرامئها 
يف القدس واملســجد األقىص وبطرق ووســائل عديدة، 
ومنازلهــم  أراضيهــم  مــن  املقدســيني  تهجــر  كمحاولــة 

وهدمها بحجج وذرائع واهية.
وأكد عمرو أن صمود الشــعب الفلســطيني أطاح برئيس 
وســيطيح  نتنياهــو،  بنيامــني  الســابق  االحتــالل  حكومــة 
بالرئيس الجديد نفتايل بينيت، رغم محاوالتهم التطبيع 
مــع الــدول العربيــة وأخــذ الضــوء األخــر منهــم ملواصلة 

جرامئهم يف القدس وأحيائها.
املقدســيني  جانــب  إىل  الوقــوف  رضورة  عــى  وشــدد 
ودعم صمودهم، وأن متارس السلطة يف رام الله دورها 

املقدســيني سيفشــل  ثبــات وصمــود  أن  اغباريــة  وبــنيَّ 
إىل  منبًهــا  باســتمرار،  العنريــة  االحتــالل  مخططاتــه 
حاجــة املقدســيني إىل دعــم يف ظــل القيــود املشــددة 
كاالعتقــاالت  عليهــم  االحتــالل  ســلطات  تفرضهــا  التــي 
املتكــررة لهــم، وفــرض الغرامــات املاليــة الباهظــة وهــدم 
مــن  املقدســة  املدينــة  لتفريــغ  محاولــة  يف  منازلهــم 

سكانها األصليني.
صمود أسطوري

من جهته، أكد خطيب املســجد األقىص الشــيخ عكرمة 
ــة  صــري أن الذكــرى الرابعــة النتصــار املقدســيني يف هبَّ
بــأن  لالحتــالل  واضحــة  رســالة  متثــل  األســباط"،  "بــاب 
القــدس واألقــىص للمســلمني وحدهــم وال تنــازل عن ذرة 

تراب منه.
الشــعب  "إن  أمــس:  لــه  تريــح  يف  صــري  وقــال 
الفلسطيني ويف مقدمته أهل بيت املقدس حريصون 
تصــدوا  وقــد  املدينــة،  هــذه  حاميــة  عــى  الحــرص  كل 
لسلطات االحتالل يف انتفاضتهم يف باب العمود وحي 

الشيخ جراح".
وأكد أن املقدسيني جاهزون ومتحفزون ألي اعتداء قد 
يرتكبــه االحتــالل، مشــدًدا عــى رفضــه مخطــط املدينــة 

تجــاه القــدس وترفــع ملفــات حقوقيــة قانونيــة ملحاســبة 
عــن  تتوقــف  وأن  القــدس،  يف  جرامئــه  عــى  االحتــالل 
املفاوضــات  إىل  العــودة  ومحاولــة  االســتجداء  سياســة 
األرايض  عــى  االحتــالل  تغــوُّل  مــن  ســتزيد  التــي 

الفلسطينية وخاصة بالقدس.
أمر واقع

وقال الرئيس األســبق ملؤسســة األقىص للوقف والراث 
اإلرسائيليــة  االحتــالل  ســلطات  اضطــرت  اغباريــة:  زيك 
وثبــات  صمــود  بفعــل  اإللكرونيــة  البوابــات  إزالــة  إىل 

الشعب املقديس.
أفشــل  "فلســطني":  لصحيفــة  اغباريــة  وأضــاف 
املقدســيون بصمودهــم وعزميتهــم محــاوالت االحتــالل 
أمــر واقــع يف املســجد األقــىص يف يوليو/متــوز  فــرض 

.2017

وأكد أن سلطات االحتالل مبستوياتها املختلفة تحاول 
جاهــدة فــرض أمــر واقــع عى القدس واملســجد األقىص 
املبــارك يف ظــل صمــت دويل وعــريب مطبــق، مشــًرا 
إىل أن صمــود وتضحيــات املقدســيني ستفشــل جميــع 
مخططــات ومحــاوالت االحتــالل اإلرسائيــيل يف املدينــة 

املقدسة.

لطمــس  يهــدف  والــذي  االحتــالل  بلديــة  مــن  املقــرح 
هويــة القــدس ومعاملهــا وتراثهــا، واصًفا ذلك باملرشوع 

العدواين الذي لن ُيقبل به يف أي حال من األحوال.
ــل صــري ســلطات االحتــالل املســؤولية الكاملــة عــن  وحمَّ
أي مــس لحرمــة األقــىص املبــارك وقدســيته، مؤكــًدا أنــه ال 
يوجــد أي حــق لليهــود يف املســجد األقــىص، وأن تســارع 
االقتحامــات وكثافهــا مــن اليهــود لــن يكســبهم أي حــق يف 
الفلســطيني  للشــعب  واملبــاركات  التحيــة  ــه  ووجَّ فيــه. 
عامة واملقدسيني خاصة باإلنجاز الذي تم تحقيقه قبل 

4 أعوام، الذين كروا من خالله إرادة االحتالل.
البوابــات  ورفــض  األســباط"  "بــاب  ــة  هبَّ لت  وشــكَّ
أربعــة  قبــل  األقــىص  املســجد  أبــواب  عــى  اإللكرونيــة 
إذ  املحتلــة،  القــدس  تاريــخ  يف  فارقــة  لحظــات  أعــوام، 
كــر املقدســيون مخططــات االحتــالل الراميــة لتهويــد 

ا. ا ومكانيًّ املسجد األقىص وتقسيمه زمانيًّ
للمســجد  الشــاميل  الســور  عــى  األســباط  بــاب  ويقــع 
األقــىص بالقــدس املحتلــة يف أقــىص الجهــة الرشقيــة. 
ومنــذ أغلــق االحتــالل بــاب املغاربــة يف الســور الغــريب 
لألقــىص أمــام املســلمني، وأصبــح "األســباط" املدخــل 
األسايس للمصلني، خاصة القادمني من خارج القدس.

أربعة أعوام عىل انتصار المقدسيني

هبَّة البوابات اإللكرتونية.. 
ردعت االحتالل عن "تهويد" األقىص وفرضه أمرًا واقًعا
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نيويورك/ فلسطني:
األمــم  منســقة  هاســتينغز،  لــني  أكــدت 
املتحدة للشــؤون اإلنســانية يف فلســطني 
أن وكالــة األمــم املتحــدة إلغاثــة وتشــغيل 
الالجئــني الفلســطينيني )األونــروا( تواجــه 
100 مليــون دوالر، وأن أزمــة  عجــًزا قــدره 
السيولة النقدية ميكن أن تؤثر عىل إعادة 
يف  طفــل  مليــون  لنصــف  املــدارس  فتــح 
وبرامــج  اإلنســانية  الربامــج  وتقــّوض  غــزة، 

اإلنعاش املبكر هناك.
األول،  أمــس  املتحــدة  األمــم  ودعــت 
بــني  الــراع  إلنهــاء  ســيايس  حــل  إىل 

اإلرسائيليني والفلسطينيني.
األمــم  منســقة  هاســتينغز،  لــني  وقالــت 
املتحدة للشؤون اإلنسانية يف فلسطني، 
الــدويل  األمــن  مجلــس  إطــالع  أثنــاء  يف 
يوًمــا   11 أعقــاب  يف  التطــورات  عــىل 
أيار/مايــو  يف  اإلرسائيــي  العــدوان  مــن 
العاجلــة لتحســني  املــايض: إن "الجهــود 
إىل  تتقــدم  أن  يجــب  غــزة  يف  الوضــع 
عــن  نغفــل  ال  دعونــا  لكــن  األمــام برسعــة، 
الهــدف األوســع: حــل الــراع اإلرسائيــي 
وتحقيــق  االحتــالل،  وإنهــاء  الفلســطيني، 
حــل الدولتــني عــىل أســاس قــرارات األمــم 
واالتفاقــات  الــدويل  والقانــون  املتحــدة 

الثنائية".
القــدس  مــن  متحدثــة  للســفراء  وقالــت 

املحتلــة عــرب الفيديو: إن األرضار الناجمة 
بــني  يــراوح  مبــا  ُتقــّدر  التصعيــد  عــن 
دوالر،  مليــون  و380  دوالر  مليــون   290
الــدويل واالتحــاد  البنــك  وفًقــا لتقديــرات 
ُتقــّدر  االقتصاديــة  والخســائر  األورويب، 

بنحو 200 مليون دوالر.
يف  االجتامعــي  القطــاع  أن  وأضافــت 
غــزة قــد تــرر بشــدة، مــا أضعــف شــبكة 
األمان للســكان األكرث ضعًفا، يف حني أن 
التعــايف وإعــادة اإلعــامر الفــوري والقصري 
 485 إىل  يصــل  مــا  يكلفــان  قــد  األجــل 

مليون دوالر.
وأشــارت هاســتينغز، وهي أيًضا املنســقة 
الــرق  يف  املتحــدة  لألمــم  املقيمــة 
– الدوليــة  "الجهــود  أن  إىل  األوســط، 

لتنفيــذ  املتحــدة–  األمــم  تنســقها  التــي 
الوضــع  واســتقرار  اإلنســانية  االســتجابة 
قــدم  عــىل  تســري  غــزة  يف  األرض  عــىل 

وساق".
وأضافت "حتى اآلن، ُجمعت حوايل 45 
مليــون دوالر   95 أصــل  مــن  مليــون دوالر 
مطلوبــة للنــداء اإلنســاين العاجل املوحد 

الذي نرته األمم املتحدة يف مايو".
األمــم  اســتعداد  هاســتينغز  وأكــدت 
مبــادرات  لتنفيــذ  ورشكائهــا  املتحــدة 
مــع  بالتنســيق  اإلعــامر  وإعــادة  التعــايف 
والفلســطينية  اإلرسائيليــة  الســلطات 

ودوليــة  إقليميــة  وكيانــات  وقطــر  ومــر 
أخرى.

وذكرت أن شــحنات الوقود ملحطة كهرباء 
عــرب معــرب  يونيــو   28 اســتؤنفت يف  غــزة 
كــرم أبــو ســامل، ورُفعــت القيــود اإلضافيــة 

عن استرياد وتصدير بعض املواد.
هــذا  "يف  األمميــة:  املســؤولة  وقالــت 
مــن  مزيــد  إىل  حاجــة  هنــاك  الســياق، 
تنفــذ  أن  الــروري  "ومــن  الخطــوات"، 
للســامح  إضافيــة  خطــوات  )إرسائيــل( 
بالدخــول دون عوائق لجميع املســاعدات 
اإلنســانية، مبــا فيهــا املــواد الالزمة لتنفيذ 
خطة االستجابة اإلنسانية والنداء العاجل 

لعام 2021".
ودون الدخول املنتظم واملتوقع للبضائع 
خطــر،  يف  االســتجابة  ســتكون  غــزة،  إىل 
ــر  تأثُّ عــن  فضــاًل  العيــش،  ســبل  وســتتأثر 
أوســع لالقتصــاد، حســب قولهــا، مضيفــة 
أن تحســني الحركــة والوصــول أمــر رضوري 

أيًضا ألي استقرار دائم.
للتدخــالت  ميكــن  "بينــام  وأضافــت: 
اإلغاثــة  توفــر  أن  العاجلــة  اإلنســانية 
فــإن  القصــري،  املــدى  عــىل  الحاســمة 
يتطلــب  غــزة  يف  مســتدام  مســتقبل  أي 
حلــواًل سياســية، وأكــرر مــرة أخــرى الحاجــة 
إىل عــودة حكومــة فلســطينية رشعيــة إىل 

القطاع".

بريوت/ فلسطني:
أغلق الجئون فلسطينيون، أمس، املكتب 
الالجئــني  وتشــغيل  غــوث  لوكالــة  الرئيــس 
العاصمــة  يف  "أونــروا"  الفلســطينيني 

اللبنانية بريوت.
وتــأيت هــذه الخطــوة التصعيديــة احتجاًجــا 
عىل التقصري الفاضح يف تأمني الخدمات 
يف  لالجئــني  الروريــة  واالحتياجــات 
لبنــان، وعــدم إعالن حالــة الطوارئ الصحية 

واإلغاثيــة، وتقديــم مســاعدات ماليــة لــكل 
أبناء املخيامت دون حرها بفئة معينة أو 
إعــامر محــددة، وتأمني مادة املازوت لضخ 

املياه من اآلبار االرتوازية.
الفلســطينية  الشــعبية  اللجــان  وقــال عضــو 
يف عني الحلوة عدنان الرفاعي: إن "إقفال 
بعــد  اعــراض  خطــوة  الرئيــس  املكتــب 
وتجاهلهــا  صيــدا،  يف  "األونــروا"  ــت  تعنُّ
ظــل  يف  الالجئــني  خدمــة  يف  وتقصريهــا 

األزمة اللبنانية والفقر املدقع الذي تعانيه 
املخيامت".

ا  وأضاف: "نشــعر أن مثة اســتهداًفا سياســيًّ
لقضيــة الالجئــني، وندعــو أونــروا إىل أن ال 
تكــون جــزًءا أو أداًة لتنفيــذ مؤامــرة شــطب 

حق العودة وتهجري أبناء املخيامت".
ســتتصاعد  التحــركات  أن  الرفاعــي  وأكــد 
حتــى تلبيــة كل املطالب العادلة يف توفري 

حياة حرة كرمية مصانة الكرامة والصحة.

قــد  ودوليــة  أمريكيــة  تقاريــر  وكانــت 
إىل  األخــرية  األســابيع  يف  أشــارت 
"بيغاســوس"  تطبيــق  اســتخدام 
مــن  العديــد  يف  التجســس  بغــرض 

دول العامل.
وقــال املوقــع األمريــي: إن الحكومــة 
 ،NSO رشكــة  منحــت  اإلرسائيليــة 
التجســس  برامــج  لبيــع  تراخيــص 

بيغاسوس إىل عدة دول.
التقاريــر اإلعالميــة  وأضــاف: "أثــارت 
التكنولوجيــا  اســتخدام  إســاءة  حــول 
ويف  الكونجــرس  يف  بالفعــل  ضجــة 
العديد من الدول األوروبية، وتخىش 
دبلوماســية  أزمــة  مــن  )إرسائيــل( 

محتملة".
مــن  دويل  اتحــاد  "أفــاد  وتابــع: 
قبــل  االســتقصائيني  الصحفيــني 
بيغاســوس،  برنامــج  أن  أســبوعني 
اإلرهابيــني  لتعقــب  املصمــم 
قيمــة  أداة  أصبــح  واملجرمــني، 
عــىل  للتجســس  للحكومــات 

الصحفيني والنقاد".
األمريــي  اإلخبــاري  املوقــع  ولفــت 

املدرجــة  الــدول  بــني  "مــن  أن  إىل 
يف التقاريــر كعمــالء لـــ NSO املجــر 
واملغــرب  واملكســيك  والهنــد 

واململكة العربية السعودية".
شــكلته  خــاص  فريــق  "قــام  وقــال: 
إلدارة  اإلرسائيليــة  الحكومــة 
مــع  التقاريــر  مبناقشــة  التداعيــات 
مراقبــة  مــع  أيًضــا  بالتــوازي   NSO

الــرر عىل التداعيات الدبلوماســية 
واألمنية والقانونية".

إرسائيليــني،  مســؤولني  عــن  ونقــل 
كبــري  إن  أســامئهم، قولهــم  يحــدد  مل 
للــرق  بايــدن  الرئيــس  مستشــاري 
التقــى  ماكغــورك،  بريــت  األوســط، 
البيــت  يف  املــايض  األســبوع  نهايــة 
مســؤول  بالتــي،  زوهــار  مــع  األبيــض، 
اإلرسائيليــة،  الجيــش  وزارة  رفيــع يف 
الحكومــة  تفعلــه  عــام  وســأله 

."NSO اإلرسائيلية بشأن قضية
أن  بالتــي ماكغــورك،  "أخــرب  وأضــاف 
)إرسائيــل( تأخذ القضية عىل محمل 
الجــد وأنهــا بصــدد فحــص مــا حــدث 
بالضبــط، ومــا إذا كان هنــاك انتهــاك 

مسبًقا، وأطلع وزيرة الدفاع الفرنسية 
يف  التحقيــق  عــىل  بــاريل  فلورنــس 

قضية بيغاسوس.
إن  بالقــول:  لبــاريل  غانتــس  وادعــى 
هواتــف  وكذلــك  ماكــرون،  هاتــف 
نــواب فرنســيني، مل يتــم اخراقهــا من 

قبل رشكة "ان اس اوه".
فرنســية،  اعــالم  وســائل  نقلــت  فيــام 
عن الوزير باريل، أنها أبلغت غانتس 
تنتظرهــا فرنســا  التــي  "بالتوضيحــات 
الثقــة  عليهــا  تتوّقــف  والتــي  اآلن 

واالحرام املتبادل بني بلدينا".
األمريــي  املوقــع  إىل  واســتناًدا 
يف  دميقراطيــني  أعضــاء  أربعــة  فــإن 
تــوم  وهــم  األمريــي  الكونجــرس 
وآنــا  بورتــر  وكايت  مالينوفســي 
إيشــو وجواكــني كاســرو، يضغطــون 
إجــراءات  التخــاذ  بايــدن  إدارة  عــىل 
فــرض  يف  والنظــر   NSO رشكــة  ضــد 
بســبب  الركــة  عــىل  عقوبــات 

انتهاكات حقوق اإلنسان".
املتحــدة  الواليــات  إن  "قالــوا  وقــال: 
NSO يف  يجــب أن تفكــر يف إدراج 

لرخصة التصدير وما إذا كانت هناك 
اإلرسائيليــة  السياســة  لتغيــري  حاجــة 
بشــأن تصدير التكنولوجيا السيربانية 

الهجومية".
األبيــض،  البيــت  أن  املوقــع  وذكــر 

رفض التعليق عىل هذه القصة.
 NSO أزمــة  أن  إىل  أشــار  كــام 
دبلوماســية  توتــرات  بالفعــل  خلقــت 
تقاريــر  بعــد  فرنســا،  مــع  لـ)إرسائيــل( 
صحفيــة تفيــد بــأن املغــرب اســتخدم 
الهاتــف  الخــراق  بيغاســوس، 
املحمول للرئيس إميانويل ماكرون".

وقــال "يــوم الخميس املايض، اتصل 
ماكــرون مــع رئيس الــوزراء اإلرسائيي 
نفتايل بينيت، وطلب توضيحات".

وأضــاف "أوضــح بينيــت ملاكــرون أن 
هــذا مــوروث من حكومة )زعيم حزب 
ورئيــس  حاليــا  املعــارض  الليكــود 
الحكومة الســابقة، بنيامني( نتنياهو، 

وأنه بصدد التحقيق يف القضية.
جيــش  وزيــر  وصــل  أمــس،  مــن  وأول 
االحتــالل بينــي غانتــس إىل العاصمــة 
الفرنســية، باريس، يف رحلة مخططة 

مــع  فعلــت  كــام  الســوداء،  القامئــة 
مثــل  الصينيــة  التكنولوجيــا  رشكات 

."Huawei

وحصلت منظمة "فوربيدن ســتوريز" 
العفــو  ومنظمــة  باريــس  ومقرّهــا 
الدولية، عىل الئحة تتضمن 50 ألف 
ألشــخاص  أّنهــا  يعتقــد  هاتفــي  رقــم 
اإلرسائيليــة  الركــة  عمــالء  اختارهــم 
ملراقبتهم منذ 2016 وقد تشــاركتها 
إعالميــة  وســيلة   17 مــن  مجموعــة 
"لومونــد"  صحــف  بينهــا  مــن  دوليــة، 
الفرنســية و"ذي غارديــان" الربيطانيــة 

و"واشنطن بوست" األمريكية.
هاتــف  عــىل  تنزيلــه  ومبجــرد 
يتيــح  املســتهدف،  الشــخص 
الرســائل  عــىل  االّطــالع  "بيغاســوس" 
وتفعيــل  االتصــال  وجهــات  والصــور 

امليكروفون والكامريا عن ُبعد.
وتشــمل قامئــة أهــداف "بيغاســوس" 
و600  ــا  صحافيًّ  180 املفرضــة 
مجــال  يف  ناشــًطا  و85  ســيايس 
أعــامل  رجــل  و65  اإلنســان  حقــوق 

عىل األقل.

كتاب جديد يف غزة 
يوثق تاريخ قرية نعليا

غزة/ فلسطني:
التاريــخ  األرض  )نعليــا..  عنــوان:  تحــت  كتــاب جديــد  صــدر حديًثــا 
اإلنسان(، للمؤلف إبراهيم عطية حامد والدكتور عبد القادر إبراهيم 

حامد.
ويضــم الكتــاب الصــادر عــن مكتبــة ومطبعــة ســمري منصــور يف غــزة، 

448 صفحة من القطع املتوسط، ويحتوي عىل سبعة فصول.
التــي  التاريخيــة  األحــداث  األول  الفصــل  يف  الكتــاب  ويســتعرض 
تعاقبــت عــىل قريــة نعليــا منــذ أقدم العصور وحتــى احتاللها من قبل 
الفصــل  يســتعرض  حــني  عــىل   ،1947 عــام  الصهيونيــة  العصابــات 

الثاين البيئة الطبيعية والخصائص البرية يف القرية.
نعليــا،  قريــة  يف  االقتصــادي  النشــاط  إىل  الثالــث  الفصــل  ويتطــرق 
أمــا الفصــل الرابــع فيســتعرض أوضــاع التعليــم والصحــة يف القريــة، 
ويتضمــن الفصــل الخامــس الحيــاة االجتامعيــة واملــوروث االجتامعي 

يف نعليا.
ويركــز الفصــل الســادس عــىل الفلكلــور الشــعبي واملــوروث الثقــايف 

يف نعليا، ويستعرض الفصل السابع بعض شخصيات القرية.
وقــال الدكتــور حــامد إن والــده األســتاذ واملــؤرخ إبراهيــم حــامد كتــب 
الجــزء األكــرب مــن الكتــاب قبــل أن توافيــه املنيــة، ليســتكمل ابنــه إنجاز 
الكتــاب اعتــامًدا عــىل مذكــرات والــده واالعتــامد عــىل مصــادر عربيــة 

وأجنبية وأمهات الكتب خاصة التاريخية منها.
الفلســطينية  الوطنيــة  الذاكــرة  عــىل  املحافظــة  أن  املؤلــف  واعتــرب 
بجميــع أبعادهــا ومضامينهــا تشــكل جــزءا أساســيا مــن الحفــاظ عــىل 
الهويــة الوطنيــة الفلســطينية، التــي تتعــرض ملحــاوالت متواصلــة مــن 
قبل جهات متعددة، خاصة االحتالل االرسائيي لطمس هذه الهوية 

وتقزميها وتشويهها.
ورأى أن الثقافــة التاريخيــة تشــكل إحــدى أهــم خصوصيــات الشــعب 
الفلســطيني، فالبعــد التاريخــي الخــاص بالقضيــة الفلســطينية فيــام 

يتعلق بالتهجري من أشهر ما عرف به الفلسطينيون.
وتعتــرب قريــة نعليــا التــي كانــت تقــع عــىل بعــد ثالثــة كيلو مــرات إىل 
يقــول  كــام  حاليــًا،  غــزة  قطــاع  شــامل  املجــدل  مــن  الغــريب  الجنــوب 
الدكتــور حــامد، إحــدى هــذه القــرى التــي عملــت ســلطات االحتــالل 
عــىل تريــد أهلهــا وتدمــري ســكانها، وإدماجهــا يف محيــط عمــراين 

جديد يف محاولة لتغيري وتزييف الواقع الجغرايف والتاريخي.
تزعــم  التــي  اإلرسائيليــة  الروايــة  بطــالن  تثبــت  نعليــا  قريــة  أن  وذكــر 
بوجودهــا التاريخــي عــىل أرض فلســطني، منبًهــا إىل أن اســم القريــة 
نعليــا Ni,ilya: بكــرس أولــه وثانيــه، وســكون الــالم ويــاء وألــف، يذكرنــا 

بقرية معليا من أعامل عكا. 
ومعليــا تحريــف لكلمــة "معليــة" الرسيانيــة مبعنــى الدخــول والعلــو، 
ويقول: لعل كلمة نعليا تحريف لهذه الكلمة التي مبعنى "املدخل" 
نســبة إىل أنهــا مدخــل ملــا جاورهــا مــن بقاع، وأمــا "معليا" فهي جبلية 

دعيت باسمها هذا لعلوها.
ويذكــر املؤلــف أنــه نظــرًا ألهميــة موقــع قريــة نعليــا باعتبارهــا املدخل 
واملمــر الــذي يصــل بــني الســاحل واملناطــق الداخليــة، فقــد شــهدت 
القريــة العديــد مــن األحــداث يف الفــرة الصليبيــة، يدلــل عــىل ذلــك 
ــا مــن جنود صالح الديــن الذين قضوا  وجــود قبــور ألكــرث مــن 40 جنديًّ

يف املعارك يف أثناء الحروب الصليبية.
العصابــات  اعتــداء  جــراء  مــن  القريــة  أهــايل  مــن  العديــد  واستشــهد 
الصهيونيــة عليهــم، وكذلــك مــن جــراء الغــارات الجويــة التــي تنفذهــا 
تلــك العصابــات بدعــم مــن قــوات االحتــالل اإلنجليــزي عــىل القــرى 

الفلسطينية وأبرزهم شهداء القرية الذين قضوا حتى عام 1948.

غانتس: سنتأكد من اتهامات استخدامه ضد ماكرون

واشنطن تبدي مخاوف إزاء برنامج التجسس اإلرسائييل "بيغاسوس"

منسقة األمم المتحدة: أزمة السيولة النقدية 
يمكن أن تؤثر يف إعادة فتح مدارس األونروا

احتجاًجا عىل التقصري يف تأمني الخدمات
الجئون فلسطينيون يغلقون مكتب أونروا الرئيس يف بريوت

جانب من التظاهرة االحتجاجية في العاصمة بيروت أمس

القدس املحتلة/ فلسطني:
يف  العليــا  اإلرسائيــي  االحتــالل  محكمــة  أصــدرت 
القــدس املحتلــة قــراًرا بتجميــد إخالء ثــالث عائالت 
باإلخــالء  املهــدد  جــراح  الشــيخ  حــي  مــن  مقدســية 

والتهجري القرسي.
وأوضح املحامي سامي ارشيد أن محكمة االحتالل 
وحــامد،  "الدجــاين،  عائــالت  إخــالء  قــرار  جمــدت 
جــراح،  الشــيخ  حــي  يف  منازلهــم  مــن  والداهــودي" 
بعدمــا  يــأيت  اإلرسائيــي  القــرار  أن  مضيًفــا  مؤقًتــا، 
تقدم واملحامي حسني أبو حسني بطلب للمحكمة 
إجــراءات  نهايــة  حتــى  اإلخــالء  قــرارات  لتجميــد 
االســتئناف باســم العائــالت الثــالث، املنظــور فيهــا 

أمام املحكمة.

وأشار ارشيد لوكالة "صفا" إىل أن محكمة االحتالل 
مل تحــدد موعــًدا إلصــدار قرارهــا النهايئ بشــأن تلك 
العائــالت، بــل مــا جــرى هــو تجميد عمليــات اإلخالء 

حتى إشعار آخر.
وكان مــن املفــرض دخــول قــرارات إخــالء العائــالت 
املقدسية من منازلها بالشيخ جراح حيز التنفيذ مع 

مطلع أغسطس/ آب املقبل.
املشــاركة يف  جــراح إىل  الشــيخ  حــي  أهــايل  ودعــا 
باإلخــالء  املهــددة  املنــازل  أمــام  احتجاجيــة  وقفــٍة 
والتهجــري القــرسي غــًدا الســبت الســاعة السادســة 

مساًء.
وتأيت هذه الوقفة قبل يومني من انعقاد جلسة يف 
محكمــة االحتــالل العليــا للنظــر يف طلــب العائــالت 

بالحصول عىل إذن الســتئناف قرار تهجريهم، وهي 
النافــذة القضائيــة الوحيــدة املتوفــرة للعائــالت بعــد 

تصديق املحكمة املركزية عىل القرار.
الجهــاز  عــىل  ل  نعــوِّ ال  "نحــن  الحــي:  أهــايل  وقــال 
القضايئ اإلرسائيي، ونعدُّ املحكمة العليا كغريها 
مــن محاكــم االحتــالل التــي وفــرت الغطــاء القانــوين 
ة القتالعنــا، ولذلــك فــإن  للمســتوطنني ذراًعــا ممتــدَّ
عائالتنــا  جانــب  إىل  ووقوفنــا  الشــارع  يف  وجودنــا 
يف حــي الشــيخ جــراح هو الضــامن الوحيد للتصدي 

للتهجري".
عميــم"  "عــري  ملنظمــة  العامــة  املديــرة  ودعــت 
يف  أوبنهاميــر،  يهوديــت  اإلرسائيليــة  الحقوقيــة 
أمــس،  مــن  أول  الــدويل  األمــن  ملجلــس  اجتــامع 

إىل وقــف إخــالء عائــالت فلســطينية مــن بيوتهــا يف 
القدس.

قــد  فلســطيني   3000 أن  مــن  أوبنهاميــر  وحــذرت 
الشــيخ  القــدس، وخاصــة يف  بيوتهــم يف  يفقــدون 
جــراح وســلوان، وأن مامرســات االحتــالل متــس بــأي 

احتامل للعودة إىل عملية التسوية.
يف  املرخــص  غــري  بالبنــاء  يوصــف  مــا  أن  وأكــدت 
القدس هو يف الواقع امتناع ســلطات االحتالل عن 
إصدار تصاريح بناء للفلسطينيني، داعية إىل وضع 

خطة بناء للفلسطينيني يف القدس.
ويتهــدد خطــر التهجــري 500 مقــديس يقطنــون يف 
28 منًزال يف الحي عىل أيدي جمعيات اســتيطانية 

بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم االحتالل.

محكمة االحتالل ُتجمد قرارات تهجري 3 عائالت يف "الشيخ جراح"

واشنطن-الناصرة/ األناضول- فلسطين:
أبدت واشنطن، مخاوف، بشأن تقارير عن 
اســتخدام تطبيق التجسس اإلسرائيلي 
ونشــطاء  صحفييــن  ضــد  "بيغاســوس" 

حقوق إنسان، وشخصيات معارضة.

اإلخبــاري  "أكســيوس"  موقــع  وقــال 
األمريكــي، أمــس، نقــًا عــن مســؤولين 
أثــار  األبيــض  "البيــت  إن  إســرائيليين: 
مخــاوف مع المســؤولين اإلســرائيليين 
باســتخدام  تفيــد  التــي  التقاريــر  بشــأن 

 NSO برامــج تجســس مــن إنتــاج شــركة
اإلســرائيلية للتجســس علــى الصحفيين 
ونشــطاء حقــوق اإلنســان، وشــخصيات 
المعارضــة فــي العديد مــن البلدان حول 

العالم".
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نيويورك/ فلسطني:
وزيــر  إن  أمــس:  إرسائيليــة،  مصــادر  قالــت 
الخارجيــة اإلرسائيــي، يائــر البيد يدرس عودة 
ســلطات االحتــال إىل عضويــة منظمــة األمــم 
املتحدة للرتبية والثقافة والعلوم )اليونسكو(، 
التي انســحبت منها مع الواليات املتحدة يف 

يناير/ كانون الثاين من عام 2019.

انحيــاز  حينــه  يف  االحتــال  ســلطات  وادعــت 
وذلــك  الفلســطيني،  الشــعب  إىل  اليونســكو 
عــى خلفيــة قراراتهــا بشــأن القــدس واألرايض 
الفلســطينية، ومــن ضمنهــا قــرار يرفــض ســيادة 

)إرسائيل( عى القدس.
وأفــاد موقــع والــا العــري، بأن البيــد وجه دائرة 
الخارجيــة  لــوزارة  التابعــة  الدوليــة  املنظــات 

اإلرسائيليــة، لفحــص إمكانيــة إعــادة االنضــام 
يــرى  البيــد  فــإن  املوقــع  وبحســب  للمنظمــة. 
أن انســحاب )إرسائيــل( مــن بعــض املنظــات 
تحيــز  مشــكلة  حــل  يف  يســاعد  "مل  الدوليــة، 
جعلهــا  بــل  إرسائيــل،  ضــد  املنظــات  هــذه 
السياســة  التأثــر، وأصبحــت  عــى  قــدرة  أقــل 

الخارجية اإلرسائيلية أقل فعالية".

غزة/ جال غيث:
للقــوى  األرسى  لجنــة  طالبــت 
الوطنيــة واإلســامية وهيئــة شــؤون 
املؤسســات  واملحرريــن،  األرسى 
مســؤولياتها  بتحمــل  الدوليــة 
والتدخــل العاجــل لحايــة األرسى 
املرضبــني عــن الطعــام يف ســجون 
ووقــف  اإلرسائيــي،  االحتــال 
سياسة االعتقال اإلداري املخالف 

لكل األعراف واملواثيق.
ورفــع املشــاركون يف وقفة نظمتها 
الوطنيــة  للقــوى  األرسى  لجنــة 
واإلســامية وهيئــة شــؤون األرسى 
اللجنــة  مقــر  أمــام  واملحرريــن، 
الدوليــة للصليــب األحمــر مبدينــة 
غــزة، أمــس، الفتــات كتــب عليهــا: 
"ال لاعتقــال اإلداري"، "االعتقــال 
العنجهيــة  عــن  تعبــر  اإلداري 
شــعارات  مردديــن  الصهيونيــة"، 

داعمة لألرسى املرضبني.
إرضابهــم  أســًرا   16 ويواصــل 
ســجون  يف  الطعــام  عــن  املفتــوح 
االحتال، احتجاًجا عى اعتقالهم 
للقوانــني  املخالــف  اإلداري 

الدولية.
وقال مدير مؤسسة مهجة القدس 
يــارس مزهــر: إن األرسى يخوضــون 
ســجون  يف  جديــدة  معركــة 
االحتــال احتجاًجــا عــى اعتقالهم 

اإلداري.
وأكد مزهر، يف كلمة لجنة األرسى 
واإلســامية،  الوطنيــة  للقــوى 
مخاَلفــة االعتقــال اإلداري للقانــون 
إىل  مشــًرا  واإلنســاين،  الــدويل 
مــن  شــعبنا  رشائــح  كل  يطــال  أنــه 
وســيدات،  وأطفــال  أكادمييــني 
مــن أجــل إســكات صوتهــم الوطنــي 

الداعم للمقاومة.
إىل  لجــؤوا  األرسى  أن  وأضــاف 
الطعــام  عــن  اإلرضاب  خطــوة 
علمــوا  بعدمــا  حريتهــم،  النتــزاع 

نحــو  الوحيــد  طريقهــم  ذلــك  أن 
الحرية من سجون االحتال، داعًيا 
واإلنســانية  الدوليــة  املؤسســات 
الدوليــة  اللجنــة  رأســها  وعــى 
مارســة  إىل  األحمــر  للصليــب 
دورهــا يف الضغــط عــى االحتــال 
املرضبــني،  ملطالــب  لاســتجابة 
اإلداري  االعتقــال  سياســة  وإنهــاء 

دون رجعة إليها.
عــى  الفلســطيني  الــكل  وحــث 
لــألرسى  داعمــة  وقفــات  تنظيــم 
االحتــال  عــى  الضغــط  أجــل  مــن 
وتقصر مدة إرضابهم عن الطعام، 
ملــف  بحمــل  الســلطة  مطالًبــا 
املحكمــة  إىل  اإلداري  االعتقــال 
كل  ملخالفتــه  الدوليــة  الجنائيــة 
وتحريــك  الدوليــة،  القوانــني 
لتدويــل  العــامل  حــول  ســفاراتها 

قضية األرسى.
مخالفة دولية

األرسى  شــؤون  رئيــس  وأكــد 
قنيطــة،  حســن  بغــزة  واملحرريــن 
يواصلــون  اإلداريــني  األرسى  أن 
الطعــام  عــن  املفتــوح  إرضابهــم 
االعتقــال  سياســة  ملواجهــة 
عددهــم  ارتفــاع  متوقًعــا  اإلداري، 

يف األيام القادمة.
وشــدد قنيطــة يف كلمــة لــه، عــى 
االعتقــال  سياســة  إنهــاء  وجــوب 
اإلداري املخالــف لجميــع القوانــني 
االحتــال  أن  إىل  الفًتــا  الدوليــة، 
أمــر   700 عــى  يزيــد  مــا  أصــدر 
منــذ  األرسى  بحــق  إداري  اعتقــال 
يف  ويلجــأ  الجــاري،  العــام  بدايــة 
إىل  اعتقالهــم  إىل متديــد  العــادة 

مدد متعددة.
االحتــال  محــاوالت  مــن  وحــذر 
األرسى  قدامــى  قضيــة  تهميــش 
واملــرىض واملعــاد اعتقالهــم بعــد 
تحررهم يف صفقة "وفاء األحرار"، 
داعًيــا املؤسســات املعنية إلعان 
االعتقــال  قــرار  لكــر  النفــر  حالــة 
الضــوء  وتســليط  ولألبــد،  اإلداري 
عى جرائم االحتال بحق األرسى.

قانوًنــا  االحتــال  ويســتخدم 
اعتقــال  لــه  يتيــح  قدمًيــا  ــا  بريطانيًّ
أو  تهمــة  دون  الفلســطينيني 
شــهر  بــني  تــرتاوح  ملــدة  محاكمــة 
وســتة أشــهر تكون قابلة للتجديد، 
رسي"  "ملــف  وجــود  بدعــوى 

للمعتقل.
عــى  األرسى  مــن  العديــد  ونجــح 

مــدار الســنوات املاضيــة مــن خــال 
يف  الطعــام  عــن  فرديــة  إرضابــات 
وضع حد العتقالهم اإلداري، وإجبار 

االحتال عى إطاق رساحهم.
الجثامين المحتجزة

شــاركت  ذاتــه،  الســياق  يف 
أمــس،  ونابلــس،  جنــني  فعاليــات 
لــألرسى  يف وقفتــي دعــم وإســناد 

املرىض واملرضبني عن الطعام.
وطالــب املتحدثــون يف الوقفتــني 
املؤسســات الدوليــة وعــى رأســها 
بالعمــل  األحمــر"  "الصليــب 
املرضبــني  األرسى  إلنقــاذ  ــا  جديًّ
واملــرىض والضغــط عــى ســلطات 
االحتــال مــن أجــل اإلفــراج عنهــم، 
اإلداري،  االعتقــال  ملــف  وإنهــاء 
الشــهداء  جثامــني  واســرتداد 
"األرقــام"  مقابــر  يف  املحتجــزة 

والثاجات اإلرسائيلية.
املســؤولية  االحتــال  وحملــوا 
املرضبــني  حيــاة  عــن  كاملــة 
واملــرىض خاصــة، وســلموا مكتب 
األحمــر  للصليــب  الدوليــة  اللجنــة 
يف جنني مذكرة احتجاج، عى ما 
يجري من انتهاكات تعســفية بحق 

األرسى.

مطالبات للمؤسسات الدولية بتحمل مسؤولياتها 
تجاه األرسى المرضبني عن الطعام

جانب من الوقفة التضامنية مع األسرى بمدينة غزة أمس    )تصوير/ ياسر فتحي(

القدس املحتلة/ فلسطني:
العليــا  االحتــال  محكمــة  ــدت  جمَّ
"مركــز  مخطــط  إجــراءات  مؤقًتــا 
مدينــة  يف  التهويــدي  املدينــة" 
صــدور  حتــى  املحتلــة  القــدس 
قــرار آخــر، ودون أن تحــدد موعــًدا 

إلصدار قرارها النهايئ.
يكــون  أن  املقــرر  مــن  وكان 
الخميس، هو اليوم األخر لتقديم 
املخطــط  عــى  االعرتاضــات 
املحكمــة  قــرار  أن  إال  التهويــدي، 
املخطــط  إجــراءات  كامــًا  أوقــف 

لحني صدور قرار جديد.
وتأيت هذه الخطوة بعد أن اعرتض 
الحقوقيــة  املؤسســات  تجمــع 
املقدسية من خال مركز القدس 
ومؤسســة  القانونيــة  للمســاعدة 
مــع  وبالتعــاون  إيــف"،  "الســانت 
البديــل  للتخطيــط  العــريب  املركــز 
"مركــز  مــروع  مخطــط  عــى 

املدينة".
االعــرتاض  إن  ــع:  التجمُّ وقــال 
"اللجنــة  التــزام  عــدم  إىل  يســتند 
باملعايــر  اإلرسائيليــة"  اللوائيــة 
املهنيــة للتخطيــط، وعــدم مراعــاة 
للنمــو  الســكنية  االحتياجــات 
املخطــط  يوفــر  ال  إذ  الســكاين، 

إضافات كافية للمساكن.
مســاحة  عــى  املخطــط  وميتــد 
تقــارب الـــ689 دومًنــا يف املنطقــة 
بــن  عثــان  شــارع  بــني  املمتــدة 
املقــديس  وشــارع  شــااًل،  عفــان 
الســلطان ســليان  رشًقــا، وشــارع 
غرًبــا،  املــرارة  ومنطقــة  جنوًبــا، 
الجــوز  وادي  حــي  مــن  وأجــزاء 

والشيخ جراح، وباب الساهرة.

املقدســية  الهيئــة  رئيــس  وحــذر 
ملناهضــة التهويــد نــارص الهدمــي 
الــذي  املدينــة"  "مركــز  خطــر  مــن 
يســتهدف القــدس ومحيط البلدة 
القدمية منها عى وجه التحديد. 
مركــز  مخطــط  أن  الهدمــي  وأكــد 
تهويــد  إىل  يهــدف  املدينــة 

القــدس وتقييــد األهــايل ومنعهــم 
من االستفادة من أراضيهم والبناء 
االحتياجــات  لتوفــر  ــا  عموديًّ
عــى  الســيطرة  ثــم  ومــن  الســكنية 

مزيد من املباين واألرايض. 
وأوضــح أن املــروع ســيتحكم يف 
طريقــة وآليــة البنــاء وعــدد الطوابق 

للمقدســيني وقرهــا عــى أربعــة 
طوابــق، أمــا املســتوطنني فيبنــون 
بنايــات يزيــد عــدد طوابقهــا عــى 

10 طوابق. 
املخطــط  فــإن  آخــر  جانــب  ومــن 
سيمنع أهل املدينة من املساس 
تطويــًرا  القدميــة  بالبنايــات 

املحافظــة  بزعــم  وبنــاء  وتحديًثــا 
وهــذا  املعــاري،  الــرتاث  عــى 
مينــع الســكان مــن تطويــر منازلهــم 

وصيانتها. 
بلديــة  أن  إىل  الهدمــي  ونبــه 
بعــض  عــى  تشــرتط  االحتــال 
البنايــات واملؤسســات العامــة بأن 
ُيســيطر عى األرض املبنية عليها 
لتصبــح مملوكــة لهــا، ومــن ثــم نــزع 
أي تبعيــة فلســطينية عليهــا، ومــن 
ثم تحويلها لجمعيات استيطانية.

يف  االســتيطاين  املــروع  ويؤثــر 
الفلســطينيني،  آالف  عــرات 
وبخاصــة يف شــوارع صــاح الديــن 
والزهــراء،  ســليان  والســلطان 
وأحيــاء، بينهــا الشــيخ جراح ووادي 
الحيــاة  تعــد عصــب  التــي  الجــوز، 
ومركــز التجــارة يف مدينــة القــدس 

والبلدة القدمية.
ويقــول خــراء: إن املخطــط يحــدد 
املنطقــة  يف  البنــاء  سياســات 
يؤثــر  مــا  قادمــة،  طويلــة  لســنوات 
يف  الفلســطيني  الوجــود  يف 

املنطقة.

ــد مؤقًتا مخطــط  محكمــة االحتــالل تجمِّ
"مركــز المدينــة" التهويــدي فــي القـدس

االحتالل يجبر المقدسيين على هدم منازلهم تنفيًذا لمخططه التهديدي 

غزة-القدس املحتلة/ فاطمة الزهراء العويني:
أكد عضو هيئة العمل الوطني واألهي يف القدس 
املحتلة، راســم عبيدات، أن املخطط االســتيطاين 
املدينــة"  "مركــز  بـــ  املعــروف  الجديــد  اإلرسائيــي 

سيطّوق البلدة القدمية يف القدس املحتلة.
وقال عبيدات يف حديث لصحيفة "فلسطني": إن 
املخطط الجديد الذي يزعم االحتال أنه يريد من 
خالــه أن ينظــم البنــاء يف القــدس "ســيعني حرمــان 
الفلسطينيني التوسع يف البناء سواء كان ألغراض 
السكن أو التجارة، فهو سيتحكم يف البناء بالكامل 

من خال منع التصاريح إال للمستوطنني".
إىل  مســاحتها  تصــل  منطقــة  املخطــط  ويشــمل 
مدينــة  يف  القدميــة  بالبلــدة  تحيــط  دومًنــا   655
فيهــا.  البنــاء  ويحــدد سياســات  املحتلــة،  القــدس 
ويؤثــر املــروع عى عرات آالف الفلســطينيني، 
والســلطان  الديــن  صــاح  شــوارع  يف  وبخاصــة 
جــراح  الشــيخ  منهــا  وأحيــاء،  والزهــراء،  ســليان 

ووادي الجوز.
ضمــن  "يــأيت  املخطــط  أن  عبيــدات:  وأضــاف 
ومرتابطــة  مســتمرة  إرسائيليــة  تهويديــة  مشــاريع 
الفًتــا  القدميــة"،  البلــدة  وخــارج  داخــل  ومتزامنــة 
إىل أنــه يســتهدف املنطقــة مــن "املــرارة" وحتــى 
وادي الجــوز مــا يهــدد أكــر من 200 منشــأة تجارية 

فلسطينية.
وذكــر أن ذلــك جــزء مــن مشــاريع اســتيطانية واســعة 
القــدس  يف  ــا  حاليًّ االحتــال  ســلطات  تنّفذهــا 
كمحاولــة هــدم حــي "الشــيخ جــراح" وإقامــة مروع 
مشــاريع  أمــام  يجعلنــا  مــا  منهــا،  بــداًل  اســتيطاين 

ضخمة تفاجئنا بها قوات االحتال يومًيا.
بعــض  أســاء  "عرنــة"  ذلــك  ســبق  أنــه  إىل  وأشــار 
األماكــن بالقــدس كــا حــدث العــام املــايض بقيــام 
طواقــم مــن بلديــة االحتــال بوضع الفتات تســتبدل 
اسم ساحة باب العمود إىل ساحة "هدار وهداس" 
يف إشــارة اىل مجندتــني مــن رشطــة االحتــال ُقتلتــا 
يف املنطقــة يف شــباط 2016 يف حــني اسُتشــهد 

3 فلسطينيني.
وبــني أنــه يرتافــق مــع ذلــك العبــث باآلثــار العربيــة 
واإلســامية يف أكــر مــن مــكان يف القــدس بغــرض 

قلــب املشــهد فيهــا مــن عــريب وإســامي لتهويدي 
وتدعيــم  القــدس  تاريــخ  حــول  الروايــة  وتزييــف 
ادعــاءات الوجــود اليهــودي يف املدينــة مــن خــال 
خطط ممنهجة من حكومة االحتال إلقصاء الوجود 

العريب اإلسامي يف املدينة وقلب واقعها.
وقــال عبيــدات: "مل تتوقــف حكومــة االحتــال عنــد 
هــدم البيــوت فلجــأت هــذه املرة مــن خال مروع 
"مركــز املدينــة" إلعــادة هيكلــة وتنظيــم املدينة مبا 
ال يسمح بتطوير املكان أو زيادة البناء والتحكم يف 
الجانب التنظيمي للمدينة يف إطار التضييق عى 

سكانها".
وأشــار إىل أن املــروع قــد ميــس بنايــات حكوميــة 
ومركــز  املركزيــة  املحكمــة  كمبنــى  قدميــة  أردنيــة 
الريــد )تــم تحويلــه ملركز رشطــة لاحتال(، إضافة 
إىل العديــد مــن البنايات التاريخية بحجة التطوير، 
وذلــك ضمــن سياســة إرسائيليــة للســيطرة النهائيــة 
عــى املدينــة بإجــراءات جديــدة كل يــوم من خال 

تريع قوانني وإجراءات عنرية.
وأضاف عبيدات أن املروع ميس مناطق واسعة 
القدميــة، مثــل: املــرارة، وشــوارع  البلــدة  خــارج 
الديــن والزهــراء وعــي  الســلطان ســليان وصــاح 
بــن أي طالــب، مشــًرا إىل هــدم االحتــال محــات 
تحــت  تجاريــة  ومعــارض  وقــود  ومحطــات  تجاريــة 

حجج توسيع الشوارع يف املدينة.
املركزيــة  اللجنــة  قدمــت  املــايض،  العــام  ونهايــة 
"مركــز  مــروع  اإلرسائيليــة،  والبنــاء  للتخطيــط 
املدينة"، إال أنه تم تأجيله بعد سلسلة اعرتاضات 

من الفلسطينيني.
لكــن اللجنــة أعادت طرحــه يف يوليو/متوز الجاري، 
مانحــة الســكان فرصــة حتــى نهاية الشــهر لاعرتاض 

عليه.
ويقــول خــراء: إن املخطــط يحــدد سياســات البنــاء 
يف املنطقــة لســنوات طويلــة قادمــة، مــا يؤثــر عــى 

الوجود الفلسطيني فيها.
و"مركــز املدينــة"، مــن أكــر املشــاريع التي تســعى 
ســلطات االحتــال لتنفيذهــا يف القــدس املحتلــة، 
أعدته وزارة الداخلية يف حكومة االحتال منذ 20 

عاًما.

عبيدات: مرشوع "مركز المدينة" االستيطاين 
سيطّوق البلدة القديمة يف القدس 

سلطات االحتالل تدرس العودة إىل عضوية "اليونسكو"
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غزة/ فلسطني:
االحتــال  إن  الصحفيــني:  دعــم  لجنــة  قالــت 
الصحفيــني  أعــار  اســتنزاف  يتعمــد  اإلرسائيــي 
الفلسطينيني عرب سياسة االعتقاالت يف سجونه.

رضورة  أمــس  لهــا  تقريــر  يف  اللجنــة،  وأكــدت 
تحــرك االتحــاد الــدويل للصحفيــني واملؤسســات 
عــن  املدافعــني  وســائر  والحقوقيــة  اإلنســانية 
حريــة الصحافــة والتعبــر للتدخــل لوقــف سياســة 
جانــب  إىل  والوقــوف  اإلرسائيليــة  االعتقــال 
اإلعاميــني الفلســطينيني، الذيــن يقبــع 25 منهــم 
يف عتمــة الزنازيــن، والعمــل بــكل الســبل إلطــاق 

رساحهم.
وأشــارت إىل أن األســر الصحفي هيثم جابر )47 
ســجون  يف  جديــًدا  ــا  اعتقاليًّ عاًمــا  طــوى  عاًمــا(، 
الجــاري  متــوز  يوليــو/  يف  بــدأ  بعدمــا  االحتــال، 

عامــه العرشيــن يف الســجون، وذلــك منــذ اعتقاله 
بالســجن  حكــًا  ويقــي   ،2002 يوليــو   23 يف 

الفعي 28 عاًما.
كفــل  قريــة  ســكان  مــن  جابــر  الصحفــي  واألســر 
حــارس قضــاء ســلفيت بالضفــة الغربيــة املحتلــة، 
مرحلــة  إنهــاء  واســتطاع  عــدة،  مــرات  اعتقــل 
الثانويــة العامــة يف أثنــاء اعتقالــه وأكمــل دراســته 
يف تخصــص صحافــة وإعــام وحصــل عــى درجــة 
البكالوريــوس، ثــم حصل عى درجة البكالوريوس 
يف تخصــص التاريــخ مــن جامعة األقىص يف أثناء 

اعتقاله.
ولفتت اللجنة إىل أن األسر جابر استثمر سنوات 
اعتقالــه بإصــدار عملــني روائيــني هــا "الشــهيدة" 
بعنــوان "العــرس  و"1578"، ومجموعــة قصصيــة 
زفــرات  "بــني  بعنــوان  شــعري  وديــوان  األبيــض"، 

الحب والحرب" ويقع يف عدة أجزاء.
وتطرقت اللجنة إىل الصحفي والكاتب وليد دقة 
باملؤبــد، والصحفــي  الــذي حكــم عليــه االحتــال 
واملحكــوم   ،2003 منــذ  املعتقــل  مفلــح  منــذر 
الصيفــي  أحمــد  والصحفــي  عاًمــا،   30 بالســجن 
الــذي يواصــل عامــه الـــ12 توالًيــا يف األرس، وذلك 
منذ اعتقاله يف 19 أغسطس/ آب 2009، علًا 

أنه محكوم بالسجن 17 عاًما.
ســكان  مــن  العرابيــد  أحمــد  األســر  إن  وقالــت: 
ســجون  يف  توالًيــا  الثالــث  عامــه  دخــل  اللــه  رام 
االحتــال، وذلــك منــذ اعتقالــه عــام 2018، وهــو 
محكوم بالسجن ملدة 4 أعوام، وكذلك يقبع بني 
أقبية سجون االحتال األسر الصحفي يارس مناع 
مــن نابلــس، الــذي ســينهي اعتقالــه نهايــة الشــهر 

الجاري، وكان قد اعتقل يف 31 يوليو 2019.

مجاهــد  الصحفــي  كذلــك،  األرسى  ضمــن  ومــن 
مــرداوي الصــادر بحقــه حكــم بالســجن الفعــي 10 
23 ســبتمرب/  أشــهر، وكان اعتقلــه االحتــال يف 
بعــد  ماليزيــا  مــن  عودتــه  أثنــاء  يف   2020 أيلــول 

دراسته املاجستر يف اإلعام.
ونبهــت اللجنــة إىل أن محاكــم االحتــال تتاعــب 
بأيــام خــروج األســر الصحفــي تامــر الربغــويث مــن 
املقــرر  مــن  كان  الــذي  اللــه،  بــرام  "كوبــر"  قريــة 
اإلفــراج عنــه يف الشــهر الجــاري، بعدمــا أمــى 8 
موعــد  املحاكــم  أجلــت  إذ  الســجون،  يف  أشــهر 

اإلفراج عنه حتى 10 أغسطس املقبل.
 4650 نحــو  ســجونه  يف  االحتــال  ويعتقــل 
قــارًصا، يف  39 ســيدة، و180  بينهــم  ا  فلســطينيًّ
 ،500 نحــو  ــا  إداريًّ املعتقلــني  عــدد  بلــغ  حــني 

بحسب مؤسسات معنية بشؤون األرسى.

رام الله/ فلسطني:
أن  واملحرريــن  األرسى  شــؤون  هيئــة  أكــدت 
يعانــني  الفلســطينيات  األســرات  عــرشات 
ظــروف اعتقــاٍل وتحقيــٍق وحشــيًة يف ســجون 

االحتال اإلرسائيي.
عــن  أمــس،  لهــا  تقريــر  يف  الهيئــة  ونقلــت 
األسرة منى قعدان )50 عاًما( التي اعتقلت 
قبــل نحــو ثاثــة أشــهر مــن منزلهــا يف جنــني 
كبــرة  قــوات  أن  املحتلــة،  الغربيــة  بالضفــة 
فجــًرا  منزلهــا  اقتحمــت  االحتــال  جيــش  مــن 
حملــة  هنــاك  أن  لوهلــة  معتقــدة  العتقالهــا، 

اعتقال واسعة لعرشات الشبان من البلدة.
اعتقالهــا،  مــن  تفاجــأت  إنهــا  قعــدان  وقالــت 
ــدت يداهــا بقيــود باســتيكية وعصبــت  إذ ُقيِّ
"ســامل"  معســكر  إىل  وُنقلــت  عيناهــا، 
العســكري، وبعــد ســاعات ُنقلــت إىل ســجن 

"الجلمة". 
وأوضحــت محاميــة الهيئــة أن قعدان اقتيدت 
يوًمــا   22 اســتمر  تحقيــق  إىل  ذلــك  بعــد 
متواصلــة، بقيــت فيها مقيدة اليدين بأصفاد 
جانــب  إىل  كــريس،  خلــف  مثبتــة  حديديــة 
وتهديــد  وشــتائم  بذيئــة  أللفــاظ  تعرضهــا 

باعتقــال أهلهــا وخاصــة أخاهــا طــارق، الــذي 
ا فيا بعد. اعتقل فعليًّ

ســجن  يف  الزنازيــن  وضــع  قعــدان  وتصــف 
ا، موضحــة أن طبيعة  "الجلمــة" بالصعــب جــدًّ
املكان الذي متكث فيه األسرة يشبه القرب، 
وصعــب عــى اإلنســان الطبيعــي تخيلــه، فهــو 
يحتــوي عــى بطانيتــني دون وســادة، وزنزانــة 
بالرطوبــة ورائحتهــا كريهــة، وال تســمح  مليئــة 

إدارة السجون بإدخال مواد التنظيف.
وهــذا االعتقــال هو الســادس لـ"قعــدان" التي 

أفــرج عنهــا ضمــن صفقــة "وفــاء األحــرار"، إذ 
وصل مجمل سنيِّ اعتقالها إىل 8 سنوات.

ــا 40 أســرة،  ويقبــع يف ســجن الدامــون حاليًّ
إذ  للغايــة،  صعبــة  اعتقــال  ظــروف  يواجهــن 
النفــي  التعذيــب  أســاليب  لــكل  يتعرضــن 
والحرمان من أبسط مستلزمات الحياة، منهن 
األســرة املصابــة رشوق دويــات مــن القدس، 
وهــي صاحبــة أعــى حكــم بــني األســرات إىل 
جانــب األســرة شــاتيا أبــو عيــادة مــن "كفــر 

قاسم"، ومحكومتان بالسجن 16 عاًما.

البرة/ فلسطني:
اقتحــام  فلســطينية،  ومؤسســات  هيئــات  اســتنكرت 
قــوات االحتــال اإلرسائيــي مكتــب الحركــة العامليــة 
بيســان  ومركــز  -فلســطني،  األطفــال  عــن  للدفــاع 

للبحوث واإلمناء يف رام الله.
وعــدت الحركــة العامليــة، يف بيــان، أمــس، االقتحــام 
العســكري، يف ســياق الهجمــة التــي يشــنها االحتــال 
عــى مؤسســات املجتمــع املــدين املحليــة والدولية 
العاملة يف مجال حقوق اإلنسان، مشددة عى أنها 

ستتابع املوضوع عى كل املستويات.
عــن  بالدفــاع  رســالتها  يف  ماضيــة  أنهــا  وأكــدت 
األطفــال الفلســطينيني ومنــارصة قضاياهــم عــى كل 

املســتويات املحليــة واإلقليميــة والدوليــة، والضغط 
ترتكبهــا  التــي  الجرائــم  عــن  االحتــال  دولــة  ملســاءلة 
بحقهــم، وآخرهــا جرميــة قتــل الطفــل محمد أبو ســارة 
العامــي )11 عاًمــا(  يف الثامــن والعرشيــن مــن شــهر 

متوز الجاري، يف بلدة بيت أمر شال الخليل.
األطفــال  عــن  للدفــاع  العامليــة  الحركــة  أن  يذكــر 
تعرضت يف األعوام السابقة لحملة تحريض وهجمة 
منسقة من قبل مجموعة من املؤسسات الصهيونية 
بهــدف التشــكيك يف مصداقيتهــا ومحاولــة تجفيــف 

مصادر متويلها.
عــى  املســتمر  العــدوان  األســر،  نــادي  واســتنكر 

املؤسسات األهلية والحقوقية الفلسطينية.

باستهداف الفاعلني، وما يحاول االحتال القيام به.
األهليــة  املنظــات  شــبكة  أكــدت  جهتهــا،  مــن 
الفلســطينية، عمليــة اقتحــام قــوات االحتــال ملركــز 
بيســان ومقــر الحركــة العامليــة ميثــل جرميــة جديــدة 
تقع مبارشة ضمن مخطط واضح هدفه رضب العمل 
األهــي الفلســطيني، واســتهداف للمؤسســات التــي 
فــوق  املواطــن  صمــود  دعــم  يف  مبــارش  متــاس  لهــا 

أرضه.
فــوري  بتحــرك  أمــس،  بيــان،  يف  الشــبكة،  وطالــب 
الصديقــة،  الرســمي، واملؤسســات  عــى املســتوى 
االحتــال،  انتهــاكات  لوقــف  االجتاعيــة  والحــركات 

وحاية العمل األهي الفلسطيني.

التصعيــد  هــذا  أن  بيــان،  يف  األســر،  نــادي  ــد  وأكَّ
الخِطــر يحــاول االحتــال عــربه تقويــض العمل األهيِّ 
، ورضب كل مــن ُيســهم يف  واملجتمعــيِّ والحقوقــيِّ
دعــم املواطــن الفلســطيني، ومن يدافــع عن حقوقه، 
وبــأدوات  طويلــة،  ســنوات  مــدار  عــى  حــاول  كــا 

مختلفة.
ــد االحتــال  وقــال إنــه منــذ مطلــع العــام الجــاري صعَّ
مــن اعتقــال العــرشات مــن الفاعلــني عــى املســتوى 
املجتمعــّي واألهــّي، وكانت آخرهم مديرة مؤسســة 
لجــان العمــل الصحــّي شــذى أبــو عــودة، الفًتــا إىل أن 
اإلدارّي  االعتقــال  سياســة  يف  الحاصــل  التصعيــد 
ا  والذي مل نشهده منذ نحو أربع سنوات، ُيفرس جليًّ

"أميال من االبتسامات" 
تصل إىل غزة محملة 

بمساعدات إنسانية وطبية
غزة/ فلسطني:

وصلــت "قافلــة أميــال مــن االبتســامات" محملــة مبســاعدات إنســانية 
وطبيــة إىل قطــاع غــزة عــرب معــرب رفــح الــربي، عــى حــني مــن املتوقــع 
الســلطات  بعــد موافقــة  الشــهر املقبــل  إســعاف يف  وصــول ســيارات 
املرصيــة. وقــال املنســق العــام للقافلــة د. عصــام يوســف يف ترصيــح 
صحفي أمس: إن القافلة تقدمت بطلب للخارجية املرصية بكشوف 
املشــاركني يف دعم مشــاريع القافلة، متمنًيا عى الســلطات املرصية 

املوافقة عى دخول هذه الوفود يف الوقت املناسب.
وأدوات  أدويــة  تشــمل  التــي وصلــت  املســاعدات  بــأن  يوســف  وأفــاد 
طبيــة وأجهــزة مســاعدة لــذوي االحتياجــات الخاصــة، وإغاثــات لــأرس 
الفقرة، شــاكًرا الســلطات املرصية عى الســاح بدخول املساعدات 

واملوافقة عى إدخال سيارات اإلسعاف.
"أبنــاء  مــع رشكــة  بالتنســيق  تدخــل  املســاعدات  هــذه  أن  إىل  ولفــت 
يبلــغ  اإلســعاف  ســيارات  أن  موضًحــا  مــرص"،  "تحيــا  وبرنامــج  ســيناء" 
حســب  الحديثــة  باألجهــزة  التجهيــزات  كاملــة  ســيارة   25 عددهــا 

املواصفات الدولية، منها مركبات إنعاش متكاملة.
الــذي يعــاين  وأكــد رضورة اســتمرار العمــل اإلغــايث لدعــم قطــاع غــزة 
الفقــر والبطالــة بســبب االحتــال والحصــار اإلرسائيــي املتواصــل منــذ 
15 عاًمــا، إىل جانــب النقــص الكبر يف األدوية واملســتلزمات الطبية، 
وحالــة اإلنهــاك التــي يعانيهــا القطــاع الطبــي نتيجــة الحصــار والحــروب 

املتكررة، إىل جانب تداعيات جائحة كورونا.
وشــكرت أميــال مــن االبتســامات املؤسســات التــي أســهمت يف رشاء 

هذه السيارات واملواد الطبية واإلغاثية.

عضو يف "ثوري فتح" 
يعلِّق عضويته 

بسبب مخالفة قرارات 
المجلس األخرية

رام الله/ فلسطني: 
أحمــد  "فتــح"  لحركــة  الثــوري  املجلــس  عضــو  أعلــن 
كميــل، أمــس، تعليــق عضويتــه يف املجلــس الثــوري 
للحركــة؛ بســبب التعيينــات الجديــدة التــي ال تنســجم 

مع مخرجات الدورة األخرة للمجلس.
لــن  "باختصــار  وقــال كميــل يف ترصيحــات صحفيــة: 
أكون شاهد زور وما يجري حالًيا مخالف ملا تم اتخاذه 
األمنيــة  األجهــزة  وقــادة  الســفراء  بتغيــر  قــرارات  مــن 
القــرارات  يتــم ترسيبــه عكــس  مــا  أن  إال  واملحافظــني 
التــي اتخــذت". وأشــار إىل "املجلــس الثــوري للحركــة 
يف دورته األخرة اتخذ قرارات بإجراء تغيرات شاملة 

يف مختلف املؤسسات".
ويعــد كميــل مــن أبــرز قيــادات حركــة فتــح يف محافظــة 
الجنــاح  األســود  الفهــد  قــادة  أحــد  كان  وقــد  جنــني، 

العسكري للحركة خال االنتفاضة األوىل. 

االحتالل يتعمد استزناف أعمار الصحفيني بسياسة االعتقاالت

مركز حقويق يستنكر اعتداءات 
بحرية االحتالل عىل صيادي غزة

غزة/ فلسطني:
اســتنكر مركــز اإلنســان للدميقراطيــة والحقوق اعتــداءات بحرية االحتال 
واســتهدافهم  غــزة،  قطــاع  بحــر  عــرض  يف  الصياديــن  عــى  اإلرسائيــي 
ورزقهــم  عيشــهم  يف  عليهــم  والتضييــق  عملهــم،  أثنــاء  يف  وقواربهــم 

وتعريض حياتهم للخطر.
ووثــق املركــز مهاجمــة زوارق االحتــال أمــس أحد مراكــب الصيادين وهو 
عــى ُبعــد ثاثــة أميــال بحرية قبالة شــاطئ منطقة الســودانية شــال غرب 
مدينــة غــزة، وإطــاق النــار املبــارش وفتــح خراطيــم املياه صوبــه، واعتقال 
ســاعات(،  بعــد  عنهــا  )أفرجــت  محمــد  ونجلــه  بكــر  محمــد  الصياديــن 

واالستياء عى مركب الصيد الخاص بها.
وقــال: إن عمليــات االســتهداف املتعمــدة ضــد الصياديــن زادت وترتهــا 
د  عقب اندالع العدوان األخر عى القطاع يف مايو/ أيار املايض، إذ صعَّ
االحتــال سياســة الحصــار والتضييــق عــى كل املنافــذ، وأغلــق املعابــر 
والبحــر، مشــًرا إىل تســجيل 23 اعتــداء عــى الصياديــن وممتلكاتهم يف 
يونيو/ حزيران املايض، وأكرث من 20 اعتداء يف يوليو/ متوز الجاري.

قــوارب  تجــاه  نــار  إطــاق  حــاالت   308 املركــز  2020، ســجل  عــام  ويف 
الصياديــن، واعتقــال 10 منهــم وإصابــة 12 آخريــن، واالســتياء عــى 4 

مراكب، وتخريب أدوات الصيد 12 مرة.
الصياديــن  االحتــال ضــد  ينتهجهــا  التــي  االســتهداف  أن سياســة  وأكــد 
ا  ُتضيق عليهم يف عملهم وتحرمهم من رزقهم والعيش بحياة كرمية، عادًّ
مواصلة الحصار البحري عى قطاع غزة، وتقييد حركة الصيادين انتهاًكا 
الــدويل اإلنســاين، واإلعــان العاملــي لحقــوق اإلنســان  القانــون  لقواعــد 

واتفاقية جنيف الرابعة التي حظرت مصادرة ممتلكات األفراد.
وشــدد عــى رضورة رفــع الحصــار اإلرسائيــي املتواصــل منــذ 15 عاًمــا، 
ووقــف املارســات التــي ميارســها االحتــال ضــد املواطنــني يف القطاع، 
مطالًبــا األمــم املتحــدة والجهــات الدوليــة بالضغــط عــى االحتــال لوقــف 
برفــع  عملهــم  مارســة  مــن  الصياديــن  متكــني  عــى  والعمــل  انتهاكاتــه، 

الحصار.

االحتالل يرفض التماس "زيدات"
16 أسريًا يواصلون إرضابهم المفتوح 
عن الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري

رام الله/ فلسطني:
يواصل 16 أســًرا يف ســجون االحتال اإلرسائيي إرضابهم املفتوح عن 

الطعام رفًضا العتقالهم اإلداري.
وأوضــح نــادي األســر أن األســر ســامل زيــدات )40 عاًمــا( مــن بنــي نعيــم 
شال رشق الخليل بالضفة الغربية املحتلة، يواصل إرضابه لليوم الـ19 

توالًيا، رفًضا العتقاله اإلداري.
العليــا  االحتــال  بــأن محكمــة  وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى واملحرريــن 
يف  طعًنــا  تضمــن  الــذي  زيــدات،  األســر  قضيــة  يف  التاســها  رفضــت 

اعتقاله اإلداري.
وأوضحــت الهيئــة يف بيــان لهــا أن املحكمــة رفضت االلتاس، عى حني 
عرضــت نيابــة االحتــال تجديــد االعتقــال اإلداري لــه ملــدة 3 أشــهر، وهــو 
مــا رفضــه األســر زيــدات، مؤكــًدا مواصلــة إرضابــه حتــى ينتهــي اعتقالــه 

اإلداري.
كــا يواصــل األرسى: محمــد اعمــر ومجاهــد حامــد إرضابهــا منــذ )17( 
يوًمــا، ومحمــود الفســفوس وشــقيقه كايــد، ورأفــت الدراويــش، وجيفــارا 
النمــورة منــذ )16( يوًمــا، وماهــر داليشــة منــذ )11( يوًمــا، وعــاء الديــن 
عــي، وفــادي العمــور، وحســام ربعــي، ومحمــد أبو ســل، وأحمد أبو ســل، 

وأحمد نزال منذ )10( أيام، ومقداد القواسمة منذ )9( أيام.
أمــا األســر محمــد نــوارة مــن مدينــة رام اللــه يواصــل إرضابــه عــن الطعــام 
رفًضــا لعزلــه االنفــرادي يف الزنازيــن، إذ أقدمــت إدارة ســجن "عســقان" 
عى نقله إىل عزل برئ السبع، يف خطوة تنكيلية بحقه، علًا أنه معتقل 

منذ عام 2001، ومحكوم بالّسجن مدى الحياة.
وتســتمر ســلطات االحتــال بتصعيــد سياســة االعتقــال اإلداري، إذ وصــل 

عدد األرسى اإلداريني نحو 540 أسًرا.

عشــرات األسيــــرات يواجهـــن ظـــروف 
اعتقـــال وحشيـــة فـــي سجـــون االحتــالل

استنكار القتحام قوات االحتالل مقرات مؤسسات أهلية يف الضفة

االحتالل ُيفرج عن أسري من جنني 
وُيبعد آخر عن الضفة 6 أشهر

جنني-القدس املحتلة/ فلسطني:
عمــرو  األســر  عــن  أمــس  مســاء  اإلرسائيــي  االحتــال  ســلطات  أفرجــت 
الشــامي مــن مخيــم جنــني جنــوب شــال الضفــة الغربيــة، بعــد أن أمــى 

يف سجونها 16 شهًرا.
وأفادت مصادر عائلية بأن الشامي أفرج عنه من سجن النقب الصحراوي 

عقب خوضه إرضاًبا عن الطعام ملدة 18 يوًما رفًضا العتقاله اإلدارّي.
وأشــارت إىل أن اإلفــراج جــاء بعــد انتهــاء محكوميتــه لعــام، إذ ُحــول إىل 

االعتقال اإلداري ملدة 4 أشهر.
يف حني أبلغت سلطات االحتال أمس، املحرر مدحت العيساوي من 

القدس املحتلة مبنع دخوله الضفة الغربية املحتلة ملدة 6 أشهر.
وقال والد املحرر العيســاوي لوكالة " صفا" إن قوات االحتال اقتحمت 
منــزل نجلــه مدحــت، وأبلغتــه أنــه مطلــوب للتحقيــق يف مركــز عــوز بجبــل 

املكرب مبدينة القدس املحتلة.
 3 مــرور  التحقيــق، وبعــد  نجلــه مدحــت توجــه إىل مركــز  أن  ولفــت إىل 

ساعات من التحقيق أبلغوه مبنع دخوله الضفة الغربية ملدة 6 أشهر.
وأشــار العيســاوي إىل أن نجلــه سيتســلم قــرار املنــع مــن دخــول الضفــة 

الغربية يوم األحد املقبل.
وأفــرج عــن مدحــت مــن ســجون االحتــال منتصــف الشــهر الجــاري، بعــد 

قضاء مدة محكوميته البالغة 8 سنوات.
وأعــادت مخابــرات االحتــال اعتقالــه لحظــة اإلفراج عنــه، ومددت اعتقاله 
ملدة يومني، ثم أخلت ســبيله برشط اإلبعاد عن بيته وقريته العيســاوية 

ملدة 3 أيام.

نقابة األطباء بالضفة تتخذ إجراءات 
احتجاجية عىل سياسات حكومة اشتية

رام الله/ فلسطني:
اإلرشاف  عــن  العامــني  األطبــاء  توقــف  الغربيــة  الضفــة  يف  األطبــاء  نقابــة  أعلنــت 
مراكــز  يف  كورونــا  فــروس  ضــد  والتطعيــم  العينــات  وأخــذ  والفحــص  واملتابعــة 

الفحص يف جميع محافظات الضفة.
وجــاء هــذا القــرار احتجاجــًا عــى اســتثناء حكومــِة اشــتية أطبــاَء الطــبِّ العــام مــن 

املكافأة، ومحاولة التضليل والخلط بني الحقوق املرشوعة واملكافأة.
وطالبت النقابة يف بيان لها نرشته عى صفحتها عرب "فيســبوك"، حكومة اشــتية 
برضورة إنصاف الطب العام وأطباء نظام االختصاص وأطباء العقود بهذه املكافأة 

أسوة ببقية زمائهم.
يف  كورونــا  أقســام  يف  الــدوام  عــن  العامــني  األطبــاء  توقــف  النقابــة  وقــررت 

املستشفيات الخاصة والحكومية وعودتهم إىل دوامهم الطبيعي قبل الجائحة.
وطالبــت اتحــاد املستشــفيات الخاصــة باإليعــاز بــرضورة دفــع مكافــآت لأطباء يف 

تلك املستشفيات لدورهم يف مواجهة الجائحة.
ألطبــاء  مكافــآت  دفــع  لــرضورة  العســكرية  الطبيــة  الخدمــات  مديريــة  دعــت  كــا 
كــا طالبــت جميــع املؤسســات  الجائحــة،  العســكرية لدورهــم خــال  الخدمــات 

األهلية ووزارة العدل برضورة مكافأة األطباء املوظفني لديها.
وأضافــت النقابــة أنهــا لــن تدخــر جهدا يف تحصيل حقوق منتســبيها، وســيكون لها 

موقف قوي دامئا لحاية منتسبيها وحقوقهم.

وثائق: االحتالل أقام سجَننْي يف 
صحراء سيناء للفلسطينيني

النارصة/ فلسطني:
أقامــت دولــة االحتــال اإلرسائيــي يف ســيناء يف عــام 1971، وتحــت 
غطاء كثيف من الرسية، سجنني لفلسطينيني من قطاع غزة مل ُيتهموا 

بأي مخالفة. 
واحتجز يف أحدها أبناء عائات أعضاء يف حركة فتح اتهموا مبقاومة 

االحتال، واحتجز يف املعسكر الثاين شبان عاطلون عن العمل. 
واقتــاد جيــش االحتــال أطفــاال ونســاء ورجــاال مــن القطاع إىل الســجنني 
مجــرى  وعــن  العــامل  عــن  معزولــون  هــم  حــني  يف  الصحــراء  قلــب  يف 
حياتهم. ومكثوا هناك فرتات متفاوتة، بعضها دامت عدة أشهر، يف 

ظروف وصفها الصليب األحمر بأنها "غر محتملة".
الــرصاع  لبحــث  "عكيفــوت"  معهــد  أجــراه  أرشــيفي  تحقيــق  وكشــف 
اإلرسائيي – الفلسطيني عن هذين السجنني، من خال بروتوكوالت 
عامــا  لخمســني  "رسيــة"  بأنهــا  الوثائــق  وُصنفــت  بشــأنها،  مــداوالت 
وبعضها لفرتة أطول، وفقا لتقرير نرشته صحيفة "هآرتس" يف موقعها 

اإللكرتوين أمس. 
وشــمل  املــدة.  هــذه  طــوال  االعتقــال  ســجني  عــن  أحــد  يتحــدث  ومل 
تحقيق "عكيفوت" وثائق محفوظة يف األرشــيف اإلرسائيي وأرشــيف 
خليــج  يف  زنيمــة  أبــو  االعتقــال  معســكر  وأقيــم  األحمــر.   الصليــب 

السويس، ومعسكر نخل يف قلب صحراء سيناء.
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غزة/ فاطمة الزهراء العويني:
وتحــرًكا  كثــًرا  الغربيــة  الضفــة  يف  العــام  الــرأي  تحــرك 
ملحوًظــا ضــد جرائــم الســلطة وأجهــزة أمنهــا، وال ســيَّام 
بعــد جرميــة اغتيالهــا الناشــط واملعارض الســيايس نزار 
بنات، وما ُكشف من صفقة "لقاحات كورونا" الفاسدة، 
مــا دفــع الســلطة إىل انتهــاج املزيــد مــن التضييــق عــى 
الحريات العامة، مبنع املوظفني العموميني من اإلدالء 
ســيكونون  فإنهــم  وإال  كانــت،  قضيــة  أي  يف  بآرائهــم 

معرضني لفقد مصدر دخلهم.
ها مختصان،  قمع حرية تعبر املوظفني عن آرائهم عدَّ
أن  وتأكيــًدا  املواطنــني،  حريــات  عــى  ســافًرا  تطــاواًل 
الســلطة تســر يف ســلوكها بحق املجتمع من ســيئ إىل 

أسوأ.
ونرشت صحيفة الوقائع الفلسطينية أمس قراًرا لحكومة 
اشتية يف رام الله يقيض بإلغاء املادة )22( من مدونة 
الســلوك وأخالقيــات الوظيفــة العامــة التــي تنــص عــى 

أن للموظــف الحــق يف التعبــر عــن رأيــه ونــرشه بالقــول 
أو الكتابــة أو غــر ذلــك مــن وســائل التعبــر أو الفــن مــع 

مراعاة أحكام الترشيعات النافذة.
مخالف للقانون األسايس

املحامــي مــن تجمــع "محامــون مــن أجــل العدالــة" ظافــر 
قــرار حكومــة  أن  "فلســطني"،  أكــد لصحيفــة  صعايــدة، 
مــا  الفلســطيني،  األســايس  للقانــون  مخالــف  اشــتية 
يجعل أي موظف عند التعبر عن رأيه عرضة ليس فقط 

لالعتقال بل للفصل من الوظيفة.
بقــرار  ســيصبح  الــرأي  عــن  التعبــر  إن  صعايــدة:  وقــال 
املدنيــة،  الخدمــة  لقانــون  مخالًفــا  اشــتية  حكومــة 
وسيتعرض املوظف بناء عليه للتضييق وإيقاع عقوبات 

ا أو تجرميه. بحقه، عدا عن إمكانية مالحقته جزائيًّ
وعــدَّ أن قــرار حكومــة اشــتية يهــدف بالدرجــة األوىل إىل 
منــع املوظفــني العموميــني مــن التعبــر عــن رأيهــم يف 
املؤسســات  داخــل  بالعمــل  متعلقــة  ســواء  قضيــة،  أي 

أن قــرار حكومــة اشــتية فيــه تعــارض صــارخ مــع القانــون 
األســايس الــذي يكفــل حريــة الــرأي والتعبــر، مــا يجعــل 

هذا التضييق محاولة إلسكات صوت املواطن.
نطالــب  "عندمــا  "فلســطني":  لصحيفــة  عســاف  وقــال 
هنــاك  أن  الواضــح  مــن  ألنــه  ذلــك  الرشعيــات  بتجديــد 
محاولــة مســتميتة ملنــع وجــود صوت معــارض، وتدجني 
قــرار  أن  الغربيــة"، مشــًرا إىل  الضفــة  النــاس يف  واقــع 
حكومــة اشــتية ميثــل حاميــة للفســاد الحكومــي ومينــع 

الناس من املطالبة بتحسني حال بلدهم.
وعــدَّ القــرار غــر قانــوين ومعيًبــا بحــق شــعبنا، يف ظــل 
فضيحــة  "فهــذه  عليــه،  اإلرسائيــي  االحتــالل  اعتــداء 
النــاس، ويشء مــذلٍّ ومخــٍز وغــر  واعتــداء عــى حريــة 

مقبول، وسيكون له تداعيات عى املجتمع".
فاشــلة  اشــتية  حكومــة  يعــد  "الشــعب  أن  إىل  ونبــه 
وضعيفــة، فــأن تنحــى تجــاه تقييــد الحريــات فهــذا يزيــد 
الوضــع ســوًءا، لكونــه ُأقــر للدفــاع عــن مصالــح شــخصية 

كقضيــة  قضايــا  إثــارة  لعــدم  العــام،  بالشــأن  متصلــة  أو 
اللقاحات الفاسدة.

الحريــات  مرســوم  أساًســا  يناقــض  القــرار  أن  إىل  ونبــه 
الــذي أصــدره رئيس الســلطة محمــود عباس مطلع العام 
الجاري، ما يؤكد عدم وجود نوايا حقيقية لدى السلطة 
للخــروج مــن دائــرة التضييــق عــى حريــة الــرأي والتعبــر، 

بل يعكس سوء نية لدى الحكومة بشأن الحريات.
ملخالفتــه  قرارهــا  عــن  للرتاجــع  اشــتية  حكومــة  ودعــا 
االتفاقيــات الدوليــة وترصيحــات الحكومــة الدامئــة بــأن 

"الحريات سقفها السامء".
تجديد الشرعيات

وعدَّ عضو لجنة الحريات بالضفة الغربية خليل عساف 
إلغــاء املــادة 22 مخالًفا للقانون األســايس الفلســطيني 
وصالحيــات  للحريــات  العامــة  الحــدود  حــدد  الــذي 
ســواء  القوانــني،  ســن  موضــوع  يف  التنفيذيــة  الســلطة 
الــوزارات، مضيًفــا  يف الترشيــع أو القــرارات بقانــون أو 

بعــد  جــاءت  الخطــوة  هــذه  ا  عــادًّ املتنفذيــن"،  لبعــض 
التفاعــل الشــعبي مــع قضيــة صفقــة اللقاحات الفاســدة 
واغتيــال أجهــزة أمــن الســلطة الناشــط "بنات"، وســيكون 

لها ما بعدها يف تقييد الحريات.
وهــم  العموميــني،  املوظفــني  حريــة  تقييــد  أن  وبــني 
يعنــي  املجتمــع،  أطيــاف  كل  ميثلــون  هائــل  عــدد 
أرزاقهــم،  يف  لهــم  ومحاربــة  بأكملــه  للمجتمــع  تقييــًدا 
لذلــك ســيكون هــذا القــرار ســيًفا مصلًتــا عــى رقبــة كل 
موظــف حكومــي، مضيًفــا: "يبــدو أن الحكومــة منشــغلة 
العــام متناســية وجودنــا تحــت االحتــالل  الــرأي  بتقييــد 
دولــة  قيــام  املســتحيل  مــن  أصبــح  وأنــه  واالســتيطان، 
فلســطينية يف الضفــة بســبب عــدم التواصــل الجغرايف 

فيها".
عــى  الضــوء  اإلعــالم  تســليط  رضورة  عــى  وشــدد 
القــرار، لكونــه مينــع انتقــاد الفســاد ويحــول دون مناقشــة 

املواطنني واملوظفني مشكالتهم الحقيقية.

موجــة الرتقيــات الجديــدة شــملت -بحســب 
الترسيبــات- ترقيــة أحمــد فتــوح نجــل عضــو 
روحــي  "فتــح"  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة 
فتــوح، إىل درجــة ســفر وُعــنّي قنصــاًل عاًمــا 
اللجنــة  عضــو  ابنــة  وتعيــني  إســطنبول،  يف 
أبــو  محمــود  التحريــر  ملنظمــة  التنفيذيــة 
ديب،  يف  دبلوماســية  مستشــارة  إســامعيل 
املركزيــة  اللجنــة  عضــو  ابنــة  ترقيــة  تــم  كــام 

جامل محيسن إىل درجه سفر، وغرهم.
2020، حدثــت موجــة  ويف يونيو/حزيــران 
أخــرى مــن التعيينــات، ووفــق وثيقــة صــادرة 
من مكتب وزيرة الصحة، فقد تم ترقية وائل 
الشيخ ليصبح وكياًل لوزارة الصحة، وهو ابن 
فتــح  لحركــة  املركزيــة  اللجنــة  عضــو  شــقيق 
حســني الشــيخ، فيــام ُعــنّي معتصــم محيســن 
مديــًرا ملديريــة صحــة رام اللــه والبــرة، وهــو 
ابــن عضــو اللجنــة املركزيــة لحركة فتح جامل 

محيسن.
عــى  انتــرشت  وثيقــة  أثــارت   2018 ويف 
مواقــع التواصــل االجتامعــي غضــب الشــارع 
46 وكيــل  الفلســطيني حينــام جــرى تعيــني 
أبنــاء  مــن   18 منهــم   2017 نهايــة  نيابــة يف 

مسؤولني بارزين يف السلطة.
نجــل  الهبــاش،  أنــس  ُعــنيّ   2016 ويف 
الدينيــة  للشــؤون  الســلطة  رئيــس  مستشــار 
فــور  النيابــة  لوكيــل  الهبــاش معاوًنــا  محمــود 
ســلك  تعيينــات  إطــار  يف  وذلــك  تخرجــه، 
يف  حصــل  أنــه  علــام  متــت،  التــي  النيابــة 
الثانويــة العامــة عــى معــدل متــدٍن، والتحــق 
يف  العســكرية  الكليــة  يف  دراســية  مبنحــة 

مرص بسبب نفوذ والده.
غياب للمؤسسة والشفافية

يف  اإلصالحــي"  "التيــار  باســم  املتحــدث 
حركــة "فتــح"، رأفــت عليــان، عــد التعيينــات 
للمؤسســة  غيــاب  عــى  دليــاًل  الجديــدة 
الشــعب  عــى  أن  مؤكــًدا  الفلســطينية، 
الحــذر مــن قيــادة تســتحوذ عــى املناصــب، 
والحاجــة إىل إجــراء انتخابات عامة تســتطيع 

قيادة الشعب إىل بر األمان.
لـ"فلســطني"  حديثــه  يف  عليــان  واتهــم 
الســلطة  باغتصــاب  الحاليــة  القيــادات 
واستثامرها كمرشوع شخيص عى حساب 
مــا  معتــًرا  الفلســطيني،  الشــعب  آهــات 
اتخــذت  التــي  القــرارات  مــن  مجــزرة  يجــري 
متنفــذون  يقودهــا  الشــعب  حســاب  عــى 
أن  ظــل  يف  الشــخصية  مصالحهــم  لتحقيــق 

هناك احتالاًل يستبيح األرض واإلنسان.
وقــال: "كل ذلــك يــأيت يف وقــت ترتفــع فيــه 
البطالة يوًما بعد يوم، فضاًل عن حالة الفقر، 
وانغالق األفق الســيايس ثم تتخذ القيادات 
الشــعب  حســاب  عــى  قــرارات  املتنفــذة 
الفلســطيني"، مؤكًدا أنه حان الوقت لـ"قرع 

الجرس ودق ناقوس الخطر".

مــن جانبــه، رأى منســق حــراك "طفــح الكيل" 
جهاد عبده أن السلطة نشأت يف بيئة يطبق 
عليهــا "الفســاد الســيايس" وهــذا يعنــي أن 
التوظيف من لحظة بناء السلطة كان يعتمد 
عــى  يعتمــد  وال  الســيايس  اللــون  عــى 
املوظفــني  مــن   90% أن  مبعنــى  الكفــاءة، 

وأكرث يتبعون لحركة فتح.
وقــال عبــده لصحيفــة "فلســطني": "مــع قلــة 
الســيايس  الفســاد  مــن  انتقلــوا  الوظائــف 
باملفهــوم الحــزيب إىل توظيــف األقــارب مــن 
الدرجــة األوىل، ليســت لــه عالقــة ال بالكفاءة 

وال بالحاجة".
وأضــاف: أن العديــد من مؤسســات الســلطة 
وموظفــني  ومكاتــب  مؤسســات  عــن  عبــارة 
لوجودهــا،  ومــرر  حاجــة  ودون  إنتــاج  دون 
العــرش  الســنوات  خــالل  أنــه  إىل  مشــًرا 
هــذا  عــى  "الفســاد"  منطــق  يقــوم  ملاضيــة 
ــر  دمَّ النهــج  وهــذا  التعيينــات،  مــن  الشــكل 
ر أي حلم يؤدي لبناء دولة قادرة  السلطة ودمَّ

عى اإلبداع.
هــذا  خــالل  مــن  "الســلطة  أن  عــى  وشــدد 
كابــوس  إىل  تحولــت  التوظيــف  مــن  النمــط 
إىل  تحولــت  الفلســطيني  الشــعب  عــى 
أداة لقتــل طموحــه، وهــذا بنــي عــى عقليــة 
يحتــم  مــام  الســلطة  تحكــم  التــي  العصابــة 
رضورة رحيل عباس عن الحياة السياسية".

والتعيينــات  الرتقيــات  تركــز  عبــده  وأرجــع 
قطاعــي  عــى  األخــرة  الســنوات  خــالل 
العدالة والقنصليات إىل أن رواتب السفراء 
وموظفــي القنصليــات عاليــة ومرتفعــة جــًدا، 
جــامرك،  دون  التجــارة  إمكانيــة  عــن  فضــال 
معتــًرا الســفارات يف الخــارج وكًرا للتهريب 

أساءت للقضية الفلسطينية.
املســؤولني  أبنــاء  تعيــني  أن  إىل  ولفــت 
عــى  الســيطرة  هدفــه  العدالــة  قطــاع  يف 
القطــاع، حيــث أن معظــم موظفيــه هــم مــن 
أبنــاء املســؤولني وقيــادات باللجنــة املركزيــة 

لـ"فتح".

غزة-رام الله/ فلسطني:
أدان املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان 
إغــالق مقر شــبكة "جــي ميديا" اإلعالمية، 
مؤكًدا أن قرار اإلغالق ُيعّد انتهاًكا صارًخا 
الصحفــي  العمــل  وحريــة  التعبــر  لحريــة 
امللزمني لدولة فلسطني مبوجب القانون 
الــدويل  والعهــد  الفلســطيني  األســايس 

للحقوق املدنية والسياسية.
وطالــب املركــز، يف بيــان صحفــي، أمــس، 
بالرتاجــع الفــوري عــن قــرار إغــالق الوكالــة، 
هــذا  العامــة يف  النيابــة  تــورط  واســتغرب 

االنتهاك.
كــام اســتغرب تــرصف وزارة اإلعالم برفعها 
تقــوم  بــداًل مــن أن  العامــة  للنيابــة  شــكوى 
إشــعار  يف  املتمثــل  الطبيعــي  باإلجــراء 
التســجيل  إجــراءات  باســتكامل  الوكالــة 
الخاصــة بهــا، وعــدَّ أن ترصف وزارة اإلعالم 
واســتجابة النيابــة العامــة لــه بهــذا الشــكل 

إساءة الستخدام السلطة.
وأكد أن إغالق الوكالة يعد انتهاًكا صارًخا 
للقانون الفلســطيني وخاصة املادة )27( 
اإلعــالم  وســائل  حريــة  عــى  تنــص  والتــي 
وحريــة  واملكتوبــة  واملســموعة  املرئيــة 
الطباعــة والنــرش والتوزيــع والبــث، وحريــة 
العاملني فيها، وتحظر الرقابة عى وسائل 
أو  وقفهــا  أو  إنذارهــا  يجــوز  وال  اإلعــالم، 

مصادرتهــا أو إلغاؤهــا أو فــرض قيود عليها 
إال وفًقا للقانون ومبوجب حكم قضايئ".

يخالــف  اإلجــراء  هــذا  أن  عــى  وشــدد 
العهــد  مبوجــب  فلســطني  التزامــات 
والسياســية،  املدنيــة  للحقــوق  الــدويل 
وخاصــة املــادة )19( والتــي أكــدت حريــة 
إىل  الوصــول  وحريــة  والتعبــر،  الــرأي 
املعلومات، "وقد أكد التعليق العام رقم 
)34( الصــادر عــن لجنــة حقــوق اإلنســان، 
إحــدى  تعــد  الصحفــي  العمــل  حريــة  أن 
إىل  الوصــول  التعبــر وحريــة  صــور حريــة 

املعلومات".
وعــّر املركــز عــن قلقــه تجــاه تزايــد حــاالت 
وحريــة  التعبــر  حريــة  عــى  االعتــداء 
باتخــاذ  العــام  النائــب  مطالًبــا  الصحافــة، 
جــي  وكالــة  مقــر  فتــح  بإعــادة  فــوري  قــرار 

ميديا. 
اللــه  رام  حكومــة  املركــز  طالــب  كــام 
والنيابــة العامــة باحــرتام املعايــر الدوليــة 
الصحفــي،  العمــل  وحريــة  التعبــر  لحريــة 
مبوجــب  لفلســطني  ملزمــة  باتــت  والتــي 
انضاممها للعهد الدويل للحقوق املدنية 

والسياسية. 
الصحفيــني  نــادي  عــّد  جانبــه،  مــن 
وكالــة  مكتــب  إغــالق  الفلســطينيني، 
"جــي ميديــا" اإلعالميــة "مســامًرا جديــًدا 

بأيــٍد  الفلســطيني  اإلعــالم  نعــش  يف 
فلسطينية".

وقــال النــادي يف بيــان صحفــي، أمــس: إن 
ــا كانــوا  مــا جــرى مــن قطــع أرزاق 17 صحفيًّ
يعملون يف الوكالة، بعدما جاءت حاضنة 
مؤسســاتهم  االحتــالل  إغــالق  بعــد  لهــم 
الصحافيــة يف وقــت ســابق، هو اســتكامل 
ملسلســل يســتهدف الصوت الفلسطيني 

الحر بحجج بعيدة عن مصالحه الوطنية.
مــن  املمنهجــة  التحريــض  حالــة  وأدان 
وعنــارص  حركيــة  وكــوادر  شــخصيات 
وســائل  ضــد  واألهــداف  التوجــه  معلومــة 
إعالم وصحافيني فلســطينيني يشــهد لهم 
الجميع باملهنية والعمل الدؤوب، وهو ما 
يهــدد حياتهــم وأمنهم الشــخيص ومصادر 

أرزاقهم.
الرتاجــع  إىل  اإلعــالم  وزارة  النــادي  ودعــا 
الفــوري عــن هــذه الخطــوة املســتغربة عــن 
رســالة اإلعالم الفلســطيني، والتي تحارب 
الفلســطيني  صــوت  أخــرى  أو  بطريقــة 

املظلوم واملقهور من االحتالل.
هــو فرصــة  قــرار  مــن  مــا جــرى  أن  وأكــدت 
ملن يتصيدون لإلعالم الفلسطيني ودوره 
املميز يف نقل الرواية الفلسطينية، حتى 
ينشــغل بأمــور جانبيــة، تبــدو فيهــا معايــر 

املفاضلة انتقائية يف تطبيق القانون.

نيويورك/ فلسطني:
تقييــد  إزاء  قلقهــا  عــن  واشــنطن  أعربــت 
الســلطة الفلســطينية حرية التعبر عن الرأي 
املجتمــع  ومنظــامت  النشــطاء  ومضايقــة 
إياهــا  مطالبــة  الغربيــة،  الضفــة  يف  املــدين 
بفتــح تحقيــق كامــل يف جرميــة اغتيال أجهزة 
نــزار  الســيايس  واملعــارض  الناشــط  أمنهــا 

بنات.
لــدى  الدامئــة  األمريكيــة  املندوبــة  وقالــت 
األمــم املتحــدة لينــدا تومــاس غرينفيلــد يف 
حــول  األمــن  ملجلــس  جلســة  خــالل  إفــادة 
بالقلــق  الــرشق األوســط: "نشــعر  الحالــة يف 
الســلطة  تحــرك  عــن  األخــرة  التقاريــر  إزاء 
التعبــر،  يف  الفلســطينيني  حريــة  لتقييــد 
املجتمــع  ومنظــامت  نشــطاء  ومضايقــة 

املدين، هذا غر مقبول".
بنــات،  اغتيــال  جرميــة  مــن  قلقهــا  وأبــدت 
يف  كامــل  تحقيــق  إجــراء  "وجــوب  مؤكــدة 

مالبسات وفاته ومحاسبة املسؤولني".
ويف 24 حزيــران/ يونيــو املــايض، اغتالــت 
أجهزة أمن الســلطة الناشــط بنات )44 عاًما( 
يف  الخليــل،  يف  منزلــه  مــن  اعتقالــه  بعــد 
جرمية هزّت املجتمع والقت تنديًدا إقليميا 

ودوليا واسعا.
أفــادت  الجرميــة،  عــى  األول  تعقيبهــا  ويف 
عمليــة  نــزار  مــع  حــدث  مــا  بــأّن  بنــات  عائلــة 
عقــب  والرتصــد،  اإلرصار  ســبق  مــع  اغتيــال 
اقتحام مكان سكنه، واالعتداء عليه بالرضب 
املرح بالهراوات عى رأسه أثناء نومه ورّشه 

بغاز الفلفل فور استيقاظه.

وأكــدت مجموعــة محامــون مــن أجــل العدالــة 
يف  اإلنســان  حقــوق  حالــة  أن  لهــا  بيــان  يف 
الناشــط  اغتيــال  منــذ  الفلســطينية  املــدن 
الســيايس املدافــع عــن حقــوق اإلنســان نــزار 
بنات اتخذت مســاًرا منحدًرا هو األســوأ منذ 

سنوات.
وأضافــت أن حالــة حقــوق اإلنســان يف املدن 
ســوءا،  تــزداد  الســلطة  لســيطرة  الخاضعــة 
التحريــض  خطــاب  الســتمرار  ذلــك  عازيــًة 
الرســمي الذي مارســته ومتارســه شــخصيات 
محســوبة عــى الســلطة منهــا وزراء بحكومــة 
تظاهــرات  أي  قمــع  بشــأن  خاصــة  اشــتية، 
وعــدم  "بنــات"  قتلــة  مبحاســبة  تطالــب 
التعامــل بجديــة مــن أجهــزة إنفــاذ القانــون مبــا 

يضمن وقف سيل االنتهاكات.

ألغت المادة 22 من مدونة "السلوك واألخالقيات للوظيفة العامة"

حكومة اشتية تحاول تطويق الرأي 
العام بمحاربة الموظفني يف أرزاقهم

مركز حقويق يطالب باحرتام الصحافة 
والرتاجع عن إغالق "جي ميديا"

واشنطن تنتقد السلطة وتطالب 
بتحقيق كامل يف جريمة اغتيال "بنات"

موجة تعيينات جديدة تثرُي غضب الرأي العام 

ترقية أبناء قيادات السلطة يف "السفارات وقطاع 
العدالة".. وظائُف حكٌر عىل "عظام الرقبة"

عبده: السلطة 
تحّولت إىل 

كابوس يقتل 
طموح الشعب 

الفلسطيين 

عليان: القيادة 
الحالية تغتصب 

السلطة 
وتستثمرها 

مرشوًعا شخصيًّا

رام الله- غزة/ يحيى اليعقوبي:
في وقٍت يعاني أبناء الشــعب الفلســطيني 
البطالة، وُيحرم فيه حملة الشهادات العلمية 
العالية المناصب والوظائف العمومية التي 
تناسب مكانتهم العلمية، تطل السلطة في 

رام اللــه على الــرأي بموجة تعيينــات جديدة 
أبنــاء  بينهــم  وقيــادات  المســؤولين  ألبنــاء 
أعضــاء فــي اللجنــة المركزيــة لحركــة "فتــح" 
تتعلــق معظمهــا فــي ترقيتهــم للســفارات 

وفي النيابة.
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المقاالت التي تنشر عبر صفحات "               " تعبر عن رأي  أصحابها 

يف الوقت الذي كانت تجتاح فيه جائحة "كورونا" مدينة أو بلدة 
أو قريــة معينــة، كان يوضــع لهــا خطــة عالجيــة مــن أجــل إنقاذهــا 
وخروجهــا مــن الجائحــة... بفــرض رشوط وقواعــد صحيــة صارمــة 
يجــب عــى الســكان التزامهــا، وإال فــإن ســيف العقوبــات ســيكون 
القواعــد... وواضــح  تلــك  مــن يخــرق  للتطبيــق عــى كل  جاهــًزا 
يف قضيــة ترسيــب العقــارات واملمتلــكات واألرايض يف بلــدة 

تــام ألجهــزة الســلطة التــي مــن املفــرض أنهــا تحمي البلد مــن الفوىض، 
فلــم  البلــدات،  عــى مداخــل  أمــا  الحالــة،  بهــذه  قيادتهــا معجبــة  وكأن 
ييئــس األحــرار وفتحــوا جبهــات مــع قــوات االحتــالل متســلحني بإميانهم 

وبحجارتهم، ال يرضهم من خذلهم.
 يف حني أوردت املصادر أن األســلحة التي ظهرت يف أيدي امللثمني 
االجتامعــي،  التواصــل  مواقــع  عــى  وفيدوهاتهــم  صورهــم  وانتــرت 
مســّجلٌة بالرقــم وبالنــوع وباللــون وبالشــخص الــذي يحملهــا كعهــدة، يف 
تخــرج إىل  وأنهــا ال  الســلطة،  قــوات االحتــالل وأجهــزة  لــدى  كشــوفات 
والجيــش  الفلســطيني  األمــن  بــني  بــإذن مســبق مشــرك  إال  الســاحات 
اإلرسائيــي، لذلــك مــن ينتظــر أن يخــرج مــن هــذا الســالح رصــاص تجــاه 

االحتالل كمن يبحث عن الرساب.
 هــذا األمــر إن دل فإمنــا يــدل عــى أن قيــادة الســلطة الفلســطينية ومــن 
خلفهــا االحتــالل معنيــة بتأجيــج األوضــاع وتغذية الرصاع بــني العائالت، 

ســتجد  األخرييــن  اليومــني  يف  الخليــل  مدينــة  أحــوال  إىل  نظــرت  لــو   
فيهــا العجــب العجــاب، مجاهــدون ال يجــدون ســوى الحجــارة بأيديهــم 
ملقارعــة جنــود االحتــالل ويرتقــي منهم شــهداء، ويف الحارة الثانية تجد 
عنارص مدججة بسالح الزعرنة يستعدون لالنقضاض عى أبناء بلدهم 

ليأخذوا بثأر قديم لهم.
 هذان املشهدان يوضحان أًمرا يف غاية األهمية، وهو أنه من يريد أن 
يقاوم االحتالل ال يعجزه أنه أعزل من السالح وال ينتظر من سلطة حكم 
ذايت ســالًحا مرّخًصــا ليقــاِوم، وأمــا مــن ريض لنفســه االنبطــاح والعيــش 
ثه نفســه بإطالق رصاصــة تجاه الجنود  تحــت بســاطري املحتــل فلــن تحدِّ

اإلرسائيليني الذين يقتلون أبناء شعبهم ولو امتلكوا أقوى األسلحة.
تــزال مدينــة الخليــل -حتــى كتابــة هــذه الكلــامت- تشــهد أحداًثــا   وال 
عنيفة، فذاك يقتل وذاك يهدد وآخر يحرق محالت ومركبات، وآخرون 
يخرجــون ملثمــني يتوعــدون أبنــاء شــعبهم بالقتل بحجــة الثأر، يف غياب 

ســلوان بــأن القضيــة باتــت بحاجــة إىل خطة "رمزور"... وال أعتقد 
بــأن اإلنشــاء املتكــرر ومــا يشــمله مــن فتــاوى ال تغنــي وال تســمن 
مــن جــوع باملقاطعــة الدينيــة واملجتمعيــة وتحريــم املعامــالت 
املدنية من بيع ورشاء وزواج وغريها، وكذلك بأالَّ يدفن البائع/ة 
يف مقابر املسلمني أو "السعادين"، وأالَّ يصى عليه وال يكفن، 
االنتــامء  وقيــم  معــاين  كل  مــن  تجــرد/ت  ملــن  رادًعــا  ستشــكل 
الوطنــي واألخالقــي والدينــي، أو ســردعه/ا عــن القيــام بعمليــة 
البيــع والترسيــب... وعــى رأي مظفــر النــواب "أيهــمُّ الشــاة بعــد 

الذبح أن القرب يزخرف".
وكذلــك بيانــات الشــجب واالســتنكار أو الــرباءة مــن الذي/التــي 
أقــدم/ت عــى عمليــة الترسيب عى رأي املأثور الشــعبي "بعد 
خــراب مالطــا" مــن بعــد عمليــة البيع، لن يكون لهــا أثر وتأثري كبري 
يف إبطــال عمليــة البيــع أو اســرجاع امللك أو األرض املرسبة... 
وأغلبهــا تــأيت لــي يقــول أهــل وأقــارب املــرسب/ة، أنهــم ليســوا 

جزًءا من عملية البيع أو الترسيب أو طرًفا فيها.
العمليــة  الشــعبي "عنــد عازتــه"...  الــدواء كــام يقــول املأثــور 
تحتــاج إىل سلســلة مــن اإلجــراءات الوقائية التي تحارص ومتنع 
انتشــار الوبــاء... وهــذا مســؤولية جامعيــة تقــع عــى كل مــن له 
صلــة بهــذا امللــف مــن أهــل وأرسة املرسب والبائــع "جحا أوىل 
األرايض  عــن  الدفــاع  ولجــان  املحليــة  واللجــان  ثــوره"،  بلحــم 
والقــوى  امللــف  هــذا  تتابــع  التــي  الرســمية  الجهــات  وكذلــك 

واملؤسسات.
كل هــذه الجهــات يف دائــرة املســؤولية واملســاءلة، وهــي التــي 
تتحمل املســؤولية عن وضع خطة "رمزور" من أجل أن تشــفى 
الســلطة  وكذلــك  العقــارات"...  "ترسيــب  وبــاء  مــن  ســلوان 
طرف يف تحمل هذه املســؤولية، لكونها مل تأخذ أي خطوات 
التــي  التحقيــق  ولجــان  للمعالجــة،  الجانــب  هــذا  يف  جديــة 

كانــت تشــكلها، فقــط تســتخدم مــن أجــل تنفيس حالــة الغضب 
الوقــت ومتويــت  الشــعبي والجامهــريي واســتقطاع  واالحتقــان 
القضيــة، وال يكــون هنــاك نتائــج عمليــة وال "بطيــخ" وال تحميــل 
مسؤوليات أو إدانات وال محاسبات... وهذا بحد ذاته ال يسهم 

يف وضع أي خطة استشفاء جدية وحقيقية.

نحــن نــدرك مــدى جديــة األخطــار املحدقــة ببلــدة ســلوان، ومــا 
يربــص بهــا مــن مخاطــر عــى صعيــد ليــس فقط عمليــة تهويدها 
عــرب  العرقــي،  والتطهــري  القــرسي  والرحيــل  الطــرد  بواســطة 
االســتيالء عــى أحيــاء كاملــة، تحــت حجــج وذرائــع بــأن األرايض 
املقامــة عليهــا تلــك األحيــاء، هــي أمــالك يهوديــة قبــل أكــر مــن 
150 عاًما، كام هو الحال يف بطن الهوى، ومحاولة طرد وتهجري 
الســكان يف األحيــاء األخــرى، كــام هــو الحــال يف أحيــاء البســتان 
تفعيــل  خــالل  مــن  اللــوزة  وعــني  وحلــوة  والربابــة  ياصــول  أوديــة 
أوامــر الهــدم للمنــازل املقامــة هنــاك منــذ عــرات الســنني، إن 
مل يكــن أكــر مــن مئــة عــام تحــت ذريعــة البنــاء غــري املرخــص، أو 
أن املناطــق املقــام عليهــا تلــك األبنيــة هــي مناطق ممنــوع البناء 
فيهــا خــرضاء أو هــي للخدمــات العامــة أو حدائــق عامــة وغريهــا، 
وهــذه الحجــج والذرائــع تســتخدمها بلديــة االحتــالل ومســتوياته 
األمنيــة والسياســية مــع الجمعيــات التلموديــة والتوراتيــة "العاد" 
التــي  ســلوان،  بلــدة  تحويــل  أجــل  مــن  كوهانيــم"  و"عطــروت 

التلمــودي والتــورايت مدينــة "داود"، واملدخــل  الفكــر  هــي يف 
يهوديــة، حيــث  بأغلبيــة  بلــدة  األقــى إىل  للمســجد  الجنــويب 
حتى اللحظة أصبح هناك أكر من 79 بؤرة استيطانية، وكذلك 
تحويــل أراضيهــا إىل حدائــق ومســارات تلموديــة وتوراتيــة، كــام 
هــو مخطــط بعــد هــدم بيوت حي البســتان، والتــي رفضت بلدية 

االحتالل أي مخططات بديلة، بعدما جرى االتفاق عى تجميد 
عمليات الهدم مع السكان يف عام 2004 من أجل إعداد تلك 

املخططات البديلة.
الحــرب لهــا بعــد شــمويل عــى ســلوان واألهــداف واملخططــات 
االســتيطانية  البــؤر  ربــط  واضحــة...  واالقتالعيــة  التهجرييــة 
املوجــودة يف ســلوان مــع بعضهــا بعًضــا، ومــا يعنيــه ذلــك مــن 
اقتــالع وطــرد وتهجــري للمزيــد مــن الســكان، وكذلــك ربــط تلــك 
البــؤر االســتيطانية مــع مثيالتهــا يف البلــدة القدمية من القدس، 
ســوى  تبعــد  ال  فســلوان  القدميــة،  البلــدة  مــن  أكــر  واالقــراب 
يعنــي  وهــذا  األقــى،  املســجد  رشق  جنــوب  عــن  300م2 
بامللمــوس، نقــل مشــاريع تهويــد األقــى إىل األمــام خطــوات 
مــن  يهــودي  اســتيطاين  تواصــل  حالــة  خلــق  عــرب  خطــوة  وليــس 
التقســيم  فــرض  مــن  ميكــن  ومبــا  القدميــة،  البلــدة  إىل  ســلوان 
املكاين داخل املسجد األقى، ونحن شهدنا "بروفات" جرت 
يف يــوم عرفــة، مــا يعــرف عندهــم بذكــرى خــراب الهيــكل األول 
اقتحــام واســعة للمســجد األقــى  القيــام بعمليــات  مــن خــالل 
املســتويني  بتصديــق  األقــى  اقتحمــوا  مســتوطًنا   )1540(
الســيايس واألمنــي يف دولــة االحتــالل ويف مقدمتهــم املتطــرف 

بينيت رئيس وزراء دولة االحتالل.
حيــث قــام جــزء مــن املســتوطنني املقتحمــني بعمل مــا هو أبعد 
قــام  مــرة  ألول  حيــث  والتوراتيــة،  التلموديــة  الطقــوس  أداء  مــن 
اليهــودي  "الوطنــي"  بالنشــيد  مــا يســمى  بإنشــاد  البعــض منهــم 
"هتكفــا" األمــل، وكذلــك أدى البعض منهم ما يعرف بـ"الســجود 
امللحمــي"، انبطــاح املســتوطن عــى وجهــه، وهــذا ميثــل أعظــم 

أشكال الطقوس التلمودية والتوراتية.
وهــدف آخــر ملــا يجــري يف ســلوان، هــو القيــام بوصــل األنفــاق 
املمتــدة مــن أســفل عــني الحلــوة بســلوان مــع األنفــاق املوجــودة 

أسفل وحول املسجد األقى يف البلدة القدمية.
احمــوا ســلوان تحمــوا قدســكم... ســلوان دامًئــا وجعنــا وأملنا... 
ســلوان تحتاج منا جميًعا إىل خطة "رمزور"، وتحتاج من الطرف 
الرســمي إىل قرارات حاســمة وجدية، وكذلك إىل ضخ إمكانات 

مادية وليس شعارات رمادية و"هوبرات" إعالمية.

لتبعدهــم عــن نقــاط املواجهة الريفة، ولتحــرف بوصلتهم عن مقاومة 
االحتالل.

 وكيــف ال تكــون معنيــة وقــد نزعــت هــذه الفــوىض مــن النــاس النَفــس 
الثــوري وأنســتهم نشــوة انتصــار املقاومــة يف ســيف القــدس، وأنســتهم 
تلــك  ينــادون  وجعلتهــم  بنــات،  نــزار  قتلــة  مبحاكمــة  املطالبــة  كذلــك 
بــأن تتدخــل لوقــف فــوىض الســالح والجرائــم، ليعلــن محافــظ  القيــادة 
الخليــل جربيــن البكــري مــن تــل أبيــب حظــر التجــول بعــد أن انتهــى مــن 

احتساء البوظة يف أحد املقاهي اإلرسائيلية.
هــذه املحنــة  تــرك مدينتــه يف  نفســه حــني  مــن   مل يخجــل املحافــظ 
وذهــب لالســتجامم وأكل البوظــة يف الداخــل املحتــل مســتغاًل بطاقــة 
الـــ vip التــي مينحهــا االحتــالل للمســؤولني يف الســلطة لقــاء خدماتهــم 
األمنية يف حامية املصالح اإلرسائيلية من الخطر الفلسطيني، ليصدق 

فيه املثل القائل: إن مل تستِح فاصنع ما تشاء.

ترسيب العقارات.. سلوان بحاجة لخطة "رمزور"

الخليل مليئة بالسالح والمحافظ "مش فايض"!

راسم عبيدات

الدواء كما يقول المأثور الشعبي »عند 
عازته«... العملية تحتاج إلى سلسلة من 

اإلجراءات الوقائية التي تحاصر وتمنع انتشار 
الوباء... وهذا مسؤولية جماعية تقع على 

كل من له صلة بهذا الملف من أهل وأسرة 
المسرب والبائع »جحا أولى بلحم ثوره«، 

واللجان المحلية ولجان الدفاع عن األراضي 
وكذلك الجهات الرسمية التي تتابع هذا 

الملف والقوى والمؤسسات.
احموا سلوان تحموا قدسكم... سلوان 
دائًما وجعنا وألمنا... سلوان تحتاج منا 
جميًعا إلى خطة »رمزور«، وتحتاج من 

الطرف الرسمي إلى قرارات حاسمة وجدية، 
وكذلك إلى ضخ إمكانات مادية وليس 
شعارات رمادية و »هوبرات« إعالمية.

عبد الرحمن يونس

لم يخجل المحافظ من نفسه حين ترك مدينته 
في هذه المحنة وذهب لالستجمام وأكل 

البوظة في الداخل المحتل مستغاًل بطاقة 
الـ vip التي يمنحها االحتالل للمسؤولين في 

السلطة لقاء خدماتهم األمنية في حماية 
المصالح اإلسرائيلية من الخطر الفلسطيني.

ه من نافلة القول أن ما ســعت الحكومة اإلرسائيلية الجديدة  لعلَّ
)حكومة بينيت-لبيد( إلثباته، منذ بدء تسلمها مهامت منصبها 

ميينيــة  أنهــا  يونيــو(،  )حزيــران/  املــايض  الشــهر  مــن   13 يــوم 
بامتيــاز، وال ســيام حيــال الفلســطينيني وقضيــة فلســطني، كــام 
قــة حيــال  ميكــن االســتدالل عــى ذلــك مثــاًل مــن سياســتها امُلطبَّ

قطاع غزة.
وهــي مل تفعــل هــذا يف ترصيحاتهــا العلنيــة، ويف مامرســاتها 
امليدانية فحسب، بل أيًضا يف سياق الحوارات التي استؤنفت 
ــان  ة يف العــامل، بعــد أن كانــت منقطعــًة إبَّ بينهــا وبــني جهــات عــدَّ

عهد رئيس الحكومة السابق بنيامني نتنياهو.
ومتّثــل أبــرز تلــك الحــوارات، خــالل الفــرة القليلــة املاضيــة، يف 
مــا بــني )إرسائيــل( واالتحــاد األورويب، عــى خلفيــة أن العالقــات 
بــني الطرفــني قــد انكفــأت مــن جــرَّاء تركيــز نتنياهو عــى العالقات 
مع الدول التي ال تبهظها سياسته يف هذه القارّة، وباألساس مع 
هنغاريــا واليونــان وقــربص وبولنــدا ورومانيا. وتجّســد هذا الحوار 
يف اللقــاء الــذي عقــد يف شــهر متــوز/ يوليــو الحــايل بــني وزراء 
خارجيــة دول االتحــاد األورويب ووزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي يائــري 

لبيد يف بروكسل.
ويبــدو أنــه مــن أجــل أن يقطــع لبيــد قــول كل خطيــب، وال ســيام 
يف مــا يخــصُّ قضيــة فلســطني أو اســتئناف مــا تســمى "التســوية 
الوقــت  يف  أنــه  اللقــاء  يف  مشــاركته  خــالل  أعلــن  السياســية"، 
الحــايل ال توجــد إمكانيــة لـ"حــل الدولتــني"، عــى الرغــم مــن أنــه 

مؤيٌد له.
ومل يــدع مجــااًل للتأويــل بــأن ســبب انعــدام مثــل هــذه اإلمكانيــة 
ــة أمــر يجــب أن  يعــود إىل الجانــب الفلســطيني، حــني قــال: "مثَّ
نتذكــره كلنــا، يف حــال قيــام دولة فلســطينية يجــب أن تكون دولة 
دميقراطيــة ومنــارصة للســالم. ال ميكــن أن نبنــي بأيدينــا تهديــًدا 
ــح إىل أن )إرسائيــل( ينبغي أال تكون يف  ــا لحياتنــا". كــام ملَّ إضافيًّ
عجلٍة من أمرها لتسوية هذه القضية، نظًرا إىل أنه عى الرغم من 
أي يشء "مّثــة أمــر جّيــد يحــدث بيننا وبــني املعتدلني يف العامل 
العريب )اتفاقيات التطبيع(، ونريد توســيع دائرة الســالم مع دول 
إضافية، وأن تشــمل هذه الدائرة يف نهاية األمر الفلســطينيني". 
بكلــامٍت أخــرى، نقــل لبيــد الفلســطينيني "إىل نهاية األمر" تحت 
غطــاء مــا يحــدث مــع "املعتدلــني العــرب"، عــى غــرار مــا فعلــه 

نتنياهو قبله منذ أعوام كثرية.
للعلم، يذكر كثريون أن لبيد هو رئيس حزب "يوجد مســتقبل"، 
الذي ُيعرّف نفسه بأنه من أحزاب الوسط، وهو يكّرر، يف أدبياته 
وبرامجه السياسية، أنه ليس رشيًكا يف ما يسميها "حملة االتهام 
الذايت لـ)إرسائيل( التي يشنها جزء من الجمهور اليهودي يف ما 
يتعلــق مبســألة الســالم"، وأنــه يؤمــن بــأن الفلســطينيني، كــام قال 
عنهــم وزيــر الخارجيــة اإلرسائيــي الســابق آبــا إيبــان، "مل يضّيعــوا 

أبًدا أي فرصة لتضييع الفرص".

ورّدوا، املــرة تلــو األخــرى، يــد )إرسائيــل( املمــدودة إىل الســالم، 
حســبام كان، مثــاًل، يف االنتفاضتــني األوىل )1987(، والثانيــة 
)2000(، وبعد خطة االنفصال عن قطاع غزة )2005(، إذ إنهم، 
بــداًل مــن بنــاء املستشــفيات واملــدارس يف مناطــق مســتوطنات 
ــام والقذائف  لــوا إطالق آالف صواريخ القسَّ "غــوش قطيــف"، فضَّ
عــى الســكان املدنيــني! بنــاء عــى ذلــك، ال ميكن القــول إن لبيد 

يتامىش أو ينجرُّ وراء سياسة رئيس حكومته، بينيت.
األعــوام 2009-2021،  بــني  اســتمر  الــذي  نتنياهــو  حتــى عهــد 
مقاربــات  ثــالث  )إرسائيــل(  يف  ســادت  أنــه  نالحــظ  أن  أمكــن 
رئيســة مختلفــة يف كل مــا هــو متعلــق بحــل الــرصاع بينهــا وبــني 
الفلســطينيني، كــام يشــري إىل ذلــك أيًضــا باحثــون إرسائيليــون: 
مقاربــة "أرض إرسائيــل الكــربى"، ومقاربــة "التســويات الســلمية" 
التــي أنتجــت إىل اآلن اهتامًمــا بــأن تكــون هنــاك "عمليــة ســالم" 
أكــر أضعاًفــا مضاعفــة مــن الســعي الجــاد لتحقيــق اتفــاق ســالم، 
تتخللهــا محاولــة تســويد وجــه الطرف الفلســطيني، بغيــة تحميله 
ومقاربــة  مفاوضــات،  جولــة  أي  فشــل  عــن  الكاملــة  املســؤولية 

"االنسحاب األحادي الجانب".
وخالل ذلك العهد، وعى ما يبدو بعد انتهائه، بتنا أمام مقاربٍة 
أخرى: السالم مع املعتدلني يف العامل العريب، ويف نهاية األمر 

مع الفلسطينيني!

ماذا يف جعبة حكومة بينيت-لبيد؟
أنطوان شلحت 

ويبدو أنه من أجل أن يقطع لبيد قول كل 
خطيب، وال سيما في ما يخصُّ قضية 

فلسطين أو استئناف ما تسمى »التسوية 
السياسية«، أعلن خالل مشاركته في اللقاء 

أنه في الوقت الحالي ال توجد إمكانية لـ 
»حل الدولتين«، على الرغم من أنه مؤيٌد له.
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نيويورك/ وكاالت:
الــدوالر  تراجــع  مــع  الذهــب  ارتفــع 
لســندات  الحقيقيــة  العوائــد  وهبــوط 
مكاســب  لكــن  األمريكيــة،  الخزانــة 
بــن  حــذر  قًيدهــا  النفيــس  املعــدن 
مجلــس  اجتــاع  قبيــل  املســتثمرين 
االحتياطــي االتحــادي الــذي قــد يقدم 
إجــراءات  تخفيــف  بشــأن  تفاصيــل 

التحفيز.
املعامــات  يف  الذهــب  وســجل 
لألوقيــة  دوالر   1799.60 الفوريــة 
)األونصــة( يف أواخــر جلســة التــداول، 

مرتفعا 0.13 باملئة.
العقــود  عــى  يذكــر  تغــر  يطــرأ  ومل 
لتســجل  للذهــب  األمركيــة  اآلجلــة 
دوالر   1799.80 التســوية  عنــد 

لألوقية.
وتراجــع مــؤرش الــدوالر 0.23 باملئــة، 
الذهــب  تكلفــة  يخفــض  مــا  وهــو 

لحائزي العمات األخرى.
وهبط أيضا العائد الحقيقي لسندات 
الخزانــة األمركيــة ألجــل عرش ســنوات 
وهــو  منخفــض  قيــايس  مســتوى  إىل 

البديلــة  الفرصــة  تكلفــة  يقلــص  مــا 
لاحتفاظ بالذهب.

نطــاق  النفيــس يف  املعــدن  وانحــر 
القليلــة  األســابيع  يف  ضيــق  تــداول 
املاضيــة بعــد أن تخطــى لفــرة وجــرة 
مســتوى 1830 دوالرا، مــع فشــله يف 
االســتفادة مــن تراجــع عوائــد ســندات 

الخزانة القياسية األمركية.
ومــن بــن املعــادن النفيســة األخــرى، 
إىل  باملئــة   1.8 الفضــة  هبطــت 
وتراجــع  لألوقيــة  دوالر   24.71
الباتــن 1.1 باملئــة إىل 1052.50 
دوالر بينــا نــزل الباديــوم 1.8 باملئة 

إىل 2609.50 دوالر.
أسعار النفط

بعــد  أمــس  النفــط  أســعار  ارتفعــت 
تراجــع  للقطــاع  بيانــات  أظهــرت  أن 
مخزونات الخام واملنتجات األمركية 
أكــر مــن املتوقــع األســبوع املــايض، 
الطلــب  بــأن  التكهنــات  عــزز  مــا 
سيتجاوز منو املعروض حتى يف ظل 

تنامي إصابات كوفيد - 19.
برنــت  لخــام  اآلجلــة  العقــود  وكانــت 

مرتفعــة 38 ســنتا مبــا يعــادل 0.5 % 
74.86 دوالرا للربميــل، بعــد أن  إىل 
فقــدت ســنتن أمــس الثاثــاء يف أول 

انخفاض لها خال 6 أيام.
وقالــت مارغريــت يانــج املحللــة لــدى 
يف   )DailyFX( إكــس"  إف  "ديــي 
سنغافورة "أسعار النفط تركب موجة 
وانخفــاض  األمــريك  الــدوالر  تراجــع 
مخزونــات الخــام وفقــا لبيانــات معهــد 

البرول األمريك". 
ضعيفــا،  يبــدو  الصعــود  زخــم  لكــن 
وســط املخــاوف املتعلقــة بالفــروس 

وإغاقات يف أنحاء من العامل.
البــرول  معهــد  بيانــات  وأظهــرت 
الخــام  مخزونــات  تراجــع  األمــريك 
مايــن   4.7 املتحــدة  بالواليــات 
 23 يف  املنتهــي  لألســبوع  برميــل 
يوليو/متوز، وفقا ملصدرين بالســوق 

طلبا عدم كشف هويتها.
يف املقابــل، توقــع املحللــون تراجــع 
برميــل  مليــون   2.9 الخــام  مخــزون 
إثــر زيــادة مفاجئــة األســبوع املــايض 
كانت األوىل منذ مايو/أيار املايض.

حتــى  القيــاس  خامــي  كا  ومتاســك 
املتحــدة  الواليــات  أصــدرت  أن  بعــد 
إســبانيا  إىل  الســفر  مــن  تحذيــرات 
إصابــات  تنامــي  بســبب  والربتغــال 

"كوفيد - 19".
وقــال مســؤول يف البيــت األبيــض إن 
ترفــع  لــن  نطاقــا  األوســع  الســفر  قيــود 
الرسيعــة  "دلتــا"  الســالة  بســبب 

االنتشار وزيادة اإلصابات املحلية.
عــى  للطلــب  إيجــايب  مــؤرش  ويف 
أمــس  أول  بريطانيــا  ســجلت  الوقــود 
االثنــن أدىن إجــايل إصابــات يوميــة 
الرابــع  منــذ  كورونــا  بفــروس  جديــدة 
يشــر  مــا  الجــاري،  يوليو/متــوز  مــن 
اآلونــة  يف  اإلصابــات  تنامــي  أن  إىل 

األخرة قد تجاوز ذروته.
أمــس  أول  النفــط  أســعار  وهبطــت 
قرابة دوالر واحد، إذ بددت املخاوف 
انتشــار  عــن  الناجمــة  الطلــب  بشــأن 
الســاالت املتحــورة لفــروس كورونــا 
أثــر  الصــن  يف  الفيضانــات  وكذلــك 
خــال  اإلمــدادات  بشــح  التوقعــات 

بقية العام.

توريــد  االحتــال  ســلطات  ومتنــع 
عــرب معــرب  غــزة  اإلنشــائية إىل  املــواد 
"كــرم أبــو ســامل" وهــو مــا يجعــل ملــف 
إعــادة االعــار عالًقــا، مــا ســيكون لــه 
تبعــات ســلبية عــى حيــاة املترضرين 

واألنشطة االقتصادية.
ويعتقــد الصحفــي االقتصــادي محمد 
أبــو جيــاب أن ملــف إعــادة إعــار غــزة 
يقــف أمــام عــرات إرسائيليــة مبوافقــة 

أمريكية.
لصحيفــة  جيــاب  أبــو  وكشــف 
"فلســطن: أنــه كان مــن املفــرض أن 
ُيعقد مؤمتر دويل يف القاهرة لبحث 
إلعــادة  املانحــة  الــدول  مســاهات 
إعــار مــا دمــره االحتــال يف عدوانــه 
األخــر، لكــن ذلــك مل يحــدث، وبــات 
االحتــال  رفــع  يف  منشــغًا  الجميــع 
الســلع  مــن  غــزة  احتيــاج  عــن  الحظــر 
واملــواد اإلنشــائية الــواردة عــرب "معــرب 

كرم أبو سامل".
وأشــار أبــو جيــاب إىل أن غــزة تتعــرض 
الســيولة  دخــول  يف  لتقييــد  أيًضــا 
عرقلــة  يف  واملتمثلــة  النقديــة، 
أن  علــًا  القطريــة،  املنحــة  وصــول 
محــاوالت كبرة لوقف اســتئناف تلك 
املســتورة  للعائــات  املســاعدات 

بغزة أو تحويلها إىل سات غذائية.
ولفت إىل أنه يف ظل مؤرشات عودة 
يحجمــون  املانحــن  فــإن  التصعيــد 
إعــار  إلعــادة  مبالــغ  بــأي  التــربع  عــن 
والصناعيــة  الســكنية  املنشــآت 
يخشــون  "فهــم  غــزة  يف  املتــرضرة 
غــزة  بــن  التصعيــد  جــوالت  عــودة 

واالحتال".
املــري  الــدور  رغــم  وأضــاف: 
امللحــوظ يف ملــف إعــادة إعــار غــزة 
فإنــه لــن يتجــاوز ما يســمح به االحتال 
أن  إىل  مشــًرا  األمريكيــة،  واإلدارة 

"أي  اإلرسائيــي  الجانــب  مــع  الحــال 
مــا مينعــه االحتــال ال يســمح الجانــب 

االقتصــادي  االختصــايص  وأكــد 
د.أســامة نوفــل أن تأخــر ملــف إعــادة 
مــن  أكــر  سياســية  أبعــاد  ذو  اإلعــار 

األبعاد املالية.
"فلســطن:  لصحيفــة  نوفــل  وقــال 
إىل  ســارعت  املانحــة  الــدول  "إن 
أجــل  مــن  مســاهمتها  عــن  اإلعــان 
مســاهمتها  -فكانــت  اإلعــار،  إعــادة 
أكــر مــن حجــم الــرضر- لكــن التنفيــذ 
اإلرسائيــي  الضغــط  بســبب  متوقــف 
لوقــف  الــدول  تلــك  عــى  واألمريــي 
إرســال أموالهــا لحــن تحقيــق أهــداف 

إرسائيلية.
االتفــاق  عــدم  تأثــر  إىل  ولفــت 
الفلســطيني عى إدارة ملف اإلعار، 
وخاصة أن السلطة ُتر عى أن يكون 
القــوى  دون  وحيــًدا  مبــارًشا  دورهــا 
السياســية والوطنيــة واملجتمعيــة يف 

قطاع غزة.
بإدخــال  يســمح  ال  املــري  الجانــب 
كذلــك  غــزة  إىل  املســلح  الحديــد 

املري بدخوله" والقول ألبو جياب.
أبعاد سياسية

السياســية  القــوى  أن  إىل  ــه  ونبَّ
رضورة  تؤكــد  واملجتمعيــة  والوطنيــة 
عــى  لــإرشاف  عليــا  لجنــة  تشــكيل 
عمليــة اإلعــار حتــى ال تتكــرر أخطــاء 
مثــل الســابق يف إدارة الســلطة مللــف 
أن  ســيا  وال   2014 حــرب  إعــار 
هنــاك منشــآت ســكنية واقتصادية مل 

تتلقَّ تعويضها حتى اللحظة.
إعــادة  ملــف  إطالــة  مــن  نوفــل  ر  وحــذَّ
املنشــآت  أصحــاب  عــى  غــزة  إعــار 
واملصانــع  املهدمــة  الســكنية 
املهدمــة  األرس  أن  مبيًنــا  املتــرضرة 
منازلهــا تقطــن يف اإليجــار ولــن يكــون 
إن  اإليجــارات  أمثــان  دفــع  مبقدرتهــا 

طالت العملية.
وأكــد أن الــرشكات واملصانــع املدمرة 
وســتضطر  الســوقية،  قوتهــا  ســتفقد 
إىل االســتغناء الكامــل عــن العاملــن 

لديها ألنها متوقفة عن اإلنتاج.

أسعار النفط ترتفع بعد تراجع مخزون الوقود األميركي

الذهب يرتفع مع تراجع الدوالر وهبوط السندات األمريكية

تأخري ملف إعادة إعمار غزة.. أسباب وتداعيات
غزة/ رامي رمانة:

يواجــه ملــف إعــادة إعمــار قطــاع غــزة، خــال 
عقبــات  مايــو(   21-10( اإلســرائيلي  العــدوان 
العربيــة  المســاعي  أن  ســيما  وال  إســرائيلية، 

والدوليــة الراميــة إلــى تذليــل العراقيــل التــي 
تحول دون انطاق االعمار لم تكلل بالنجاح.

تحذير من خسائر 
باهظة من جراء منع 
االحتالل إدخال قطع 

السيارات لغزة 
غزة/ فلسطن:

حــذر رئيــس جمعيــة قطــع غيــار الســيارات واملعــدات يف غــزة رشــدي 
االحتــال  منــع ســلطات  جــراء  مــن  باهظــة  ماليــة  مــن خســائر  الخــور، 
اإلرسائيــي إدخــال قطــع الغيــار واإلطــارات املتكدســة يف "املخــازن 

اإلرسائيلية" منذ نحو ثاثة أشهر.
أمــس، عــى رضورة تفــادي وقــوع كارثــة  الخــور، يف تريــح  وشــدد 

حقيقية يف غزة ووقوع خسائر مباين دوالر.
املوجــودة  واإلطــارات  الســيارات  غيــار  قطــع  إدخــال  عــدم  إن  وقــال: 
يف املخــازن اإلرسائيليــة منــذ ثاثــة أشــهر، ســيؤدي إىل وقــوع كارثــة 
حقيقيــة يف غــزة، تتمثــل بنقــص قطــع الســيارات مــا يعــرض املركبــات 

والسامة العامة للخطر.
وأوضح الخور أن هناك أبعاًدا أخرى لهذه الكارثة تتمثل بدفع التجار 
غرامــات "أرضيــات املخــازن" وزيــادة تكاليف االســتراد مــا يؤدي إىل 
إغاق عرشات املحات أبوابها وترسيح مئات العال، وهو أمر ينذر 

بوقوع خسائر تقدر بعرشة ماين دوالر.

نقابات العمال: ارتقاء 
29 عاماًل فلسطينيًّا منذ 

بداية العام 
رام الله/ فلسطن:

أفــاد رئيــس االتحــاد العــام لنقابــات عــال فلســطن- قطــاع غــزة ســامي العمــي بارتقــاء 
ا داخــل ورش ومواقــع العمــل يف األرايض املحتلــة عام 48م وعى  29 عامــًا فلســطينيًّ
الحواجز العسكرية اإلرسائيلية. ونعى العمي، يف بيان، أمس، الشهيد شادي سليم 
الــذي ارتقــى برصــاص جيــش االحتــال خــال قيامــه بعملــه كفنــي للميــاه يف بلــدة بيتــا 
جنويب نابلس بالضفة املحتلة. وأشاد بتضحية الشهيد سليم الذي استشهد يف أثناء 
ذهابــه لفحــص خــط امليــاه الواقــع بالقــرب مــن مفــرق بلــدة بيتــا، معتــرًبا مــا جــرى بحقــه 
جرميــة "إرهــاب منظمــة". وأشــار إىل أن 47 عامــًا ارتقــوا يف حــوادث العمــل بورشــات 
البنــاء داخــل أرايض 48 خــال 2020 معظمهــم مــن ســكان الضفــة الغربيــة، يف حــن 
تعــرض اآلالف إلصابــات العمــل. ولفــت إىل أن العــدد الســابق يشــكل ارتفاًعــا جديــًدا 
مقارنــة مــع عــام 2018 الــذي شــهد ارتقــاء 38 عامــًا، و36 عامــًا يف 2017. وذكــر 
العمــي أن هنــاك ثاثــة عــال ارتقــوا يف حوادث متفرقــة يف 15 يوليو/متوز الجاري، 
وهــم العامــل أنــس وليــد الزاغــة )28 عاًمــا( يف إثــر تعرضــه لصعقــة كهربائيــة خال عمله 
برميــم مبنــى يف مدينــة بيتــح تكفــا )قريــة ملبــس املهجــرة(، وعامــان استشــهد أحدهم 
ويبلــغ مــن العمــر 60 عاًمــا يف منطقــة بيســان، وآخــر يف العرشينــات مــن مدينة طوباس 
ــه إىل أن "املشــغلن اإلرسائيليــن  خــال عملــه بورشــة بنــاء يف مدينــة "أســدود". ونبَّ
يتعمــدون إذالل الفلســطينين واالســتهانة بأرواحهــم وعــدم توفــر إجــراءات الوقايــة". 
وشــدد العمــي عــى أن ارتفــاع أعــداد الضحايــا العــال يتطلــب مــن الجميــع الوقــوف 

عند مسؤولياته، وحاية العال وتعويض عائاتهم.

رام الله/ فلسطن:
ألســعار  العــام  القيــايس  الرقــم  ل  ســجَّ
خــال   %  0.60 نســبته  ارتفاًعــا  املنتــج 
شــهر  مــع  مقارنــة   2021 حزيــران  شــهر 
أيــار 2021، حيــث بلــغ الرقــم القيــايس 
العام 98.50 خال شهر حزيران 2021 
مقارنــة ب97.91 خــال شــهر أيــار 2021 

)سنة األساس 2019 = 100(.
املنتــج  القيــايس ألســعار  الرقــم  وســجل 
اإلنتــاج  مــن  محليــًا  املســتهلكة  للســلع 
املحــي ارتفاعــًا نســبته 0.64 %، حيث 
بلغ الرقم القيايس ألسعار املنتج للسلع 
97.97 خــال شــهر  ــا  املســتهلكة محليًّ
خــال  ب97.34  مقارنــة   2021 حزيــران 
شــهر أيــار 2021 )ســنة األســاس 2019 

.)100 =
ل الرقم القيايس ألسعار املنتج  كا سجَّ
املحــي  اإلنتــاج  مــن  املصــدرة  للســلع 
بلــغ  حيــث   ،%  0.19 نســبته  ارتفاًعــا 
للســلع  املنتــج  ألســعار  القيــايس  الرقــم 
املصــدرة مــن اإلنتــاج املحــي 103.46 
بـــ  مقارنــة   2021 حزيــران  شــهر  خــال 
103.26 خــال شــهر أيــار 2021 )ســنة 

األساس 2019 = 100(.
إمــدادات  أســعار  ارتفــاع  نســبة  وبلغــت 
الكهربــاء والغــاز والبخــار وتكييــف الهــواء 
نســبة 5.94 %، والتــي تشــكل أهميتهــا 

النسبية 8.23 % من سلة املنتج.
كــا ســجلت أســعار الســلع املنتجــة مــن 
نســبته  ارتفاًعــا  التحويليــة  الصناعــات 
0.34 %، والتي تشكل أهميتها النسبية 
وذلــك  املنتــج،  ســلة  مــن   %  58.92
الزيــوت  صناعــة  أســعار  ارتفــاع  بســبب 
بنســبة  والحيوانيــة  النباتيــة  والدهــون 
الخشــب  صناعــة  وأســعار   ،%  2.33
ومنتجــات الخشــب والفلن عــدا صناعة 

األثاث.
مــن  املنتجــة  األصنــاف  صناعــة  وكذلــك 
 ،%  2.01 بنســبة  الضفــر  ومــواد  القــش 
واملنتجــات  الزجــاج  صناعــة  وأســعار 
وأســعار   ،%  1.93 بنســبة  الزجاجيــة 
 ،%  0.66 بنســبة  املنســوجات  صناعــة 
بنســبة  اللحــوم  وحفــظ  تجهيــز  وأســعار 
منتجــات  صناعــة  وأســعار   ،%  0.65
املاكينــات  عــدا  املشــكلة  املعــادن 
وأســعار   ،%  0.60 بنســبة  واملعــدات 

املحــرضة  الحيوانيــة  األعــاف  صناعــة 
بنسبة 0.48 %.

صناعــة  منتجــات  أســعار  وشــهدت 
اســتقراًرا  املحاجــر  واســتغال  التعديــن 
خال شهر حزيران 2021، حيث استقر 
والتــي   98.55 عــى  القيــايس  الرقــم 
مــن   %  1.41 النســبية  أهميتهــا  تشــكل 

سلة املنتج.
يف حن سجلت أسعار إمدادات املياه 
وأنشطة الرف الصحي وإدارة النفايات 
ومعالجتهــا انخفاًضــا مقــداره 1.05 %، 
والتي تشــكل أهميتها النســبية 1.50 % 

من سلة املنتج.
مــن  املنتجــة  الســلع  أســعار  وســجلت 
نشاط الزراعة والحراجة وصيد األساك 
انخفاًضا مقداره 0.31 %، والتي تشكل 
ســلة  مــن   %  29.94 النســبية  أهميتهــا 
املنتــج، وذلــك النخفــاض أســعار الســلع 
مبقــدار  األســاك  صيــد  نشــاط  ضمــن 
5.20 %، وأســعار الســلع ضمــن نشــاط 
الدامئــة مبقــدار  غــر  املحاصيــل  زراعــة 
عــن  االنخفــاض  هــذا  نتــج   ،%  2.26
انخفاض أسعار بعض أصناف الحبوب.

اإلحصاء: ارتفاع أسعار المنتج خالل حزيران 
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واشنطن/ وكاالت:
قــال تقريــر رســمي أمريــي، ُنرش أمس، 
"أزمــة  تواجــه  األفغانيــة  الحكومــة  إن 
وجوديــة" مــع تقــدم حركــة طالبــان التــي 
منــذ  البــاد  يف  هجامتهــا  ضاعفــت 
الواليــات املتحــدة  بــن  االتفــاق  توقيــع 
واملتمرديــن يف شــباط/ فربايــر 2020، 
القــوات  انســحاب  إىل  أدى  الــذي 

األجنبية من الباد.
العــام الخــاص  وذكــر "مكتــب املفتــش 
إلعــادة إعــامر أفغانســتان" )ســيغار( أن 
العــدو"  شــنها  التــي  "الهجــامت  عــدد 
طالبــان،  إىل  أســايس  بشــكل  وتنســب 
الثاثــة  األشــهر  يف   6700 مــن  ارتفــع 
إىل  الدوحــة،  اتفــاق  ســبقت  التــي 
13242 يف الفــرة مــن أيلول/ســبتمرب 

إىل ترشين الثاين/ نوفمرب 2020.
أكــر  بقــي  الهجــامت  عــدد  أن  وأضــاف 
مــن عــرشة آالف يف كل فــرة الحقــة مــن 

ثاثة أشهر.
منــذ  واضحــة  الهجــامت  زيــادة  وكانــت 
فــرة طويلــة، لكــن مل تكــن هناك بيانات 
هــذه  حجــم  إلظهــار  قبــل  مــن  متاحــة 
العمليــات. هــذه هــي املــرة األوىل منــذ 

التــي   2019 ديســمرب  األول/  كانــون 
ينــرش فيهــا املكتــب أرقامــا مفصلــة عــن 

الهجامت.
وقــال التقريــر نقــا عن بيانــات من القوة 
املشركة بن الواليات املتحدة وحلف 
إنــه  أفغانســتان،  يف  األطلــي  شــامل 
خال الفرة املمتدة من كانون الثاين/ 
ُقتــل   ،2020 مــارس  آذار/  إىل  ينايــر 

510 مدنين وُجرح 709 آخرون.
إىل  ليصــل  العــدد  ارتفــع  ذلــك  وبعــد 
1058 قتيــا و1959 جريحــا يف الربــع 
عنــد  وبقــي  العــام  ذلــك  مــن  الثالــث 

مستويات عالية.
وبــن األول مــن آذار/ مارس، و31 أيار/ 
مايــو، تاريــخ آخــر هــذه املعطيــات التــي 
جمعتها عملية "الدعم الحازم" للحلف 
األطلي يف أفغانستان، قبل انسحاب 
التحالــف،  قــوات  مــن  األكــرب  الجــزء 
هجومــا،  و383  آالف  عــرشة  أُحــي 
قتــى  ســقوط  عــن  منهــا   3268 أســفر 

حسب املكتب التابع للكونغرس.
وذكــرت بعثــة األطلــي أن العنــف ضــد 
املدنيــن وصل إىل مســتويات قياســية 
جديــدة يف نيســان/ أبريــل وأيار/ مايو، 

الجيــش  ضحايــا  عــدد  العــام  املفتــش 
األفغــاين الــذي يبلــغ عديــده نحــو 300 

ألف رجل وامرأة.
وأشــار املفتش العام، جون ســوبكو يف 

هــو  األكــرب  القلــق  "مصــدر  أن  وأضــاف 
بهــا  ســيطرت  التــي  والســهولة  الرسعــة 
طالبــان عــى مــا يبــدو عــى مناطــق يف 
شامل الباد املعقل السابق للمعارضة 

لطالبان".
صــورة  قــدم  التقريــر  أن  ســوبكو  وذكــر 
واقعيــة تتناقــض مــع "التفــاؤل املفــرط 
الجهــود  عــى  طغــى  الــذي  الســائد" 
التــي تقودهــا الواليــات املتحدة إلعادة 
بنــاء أفغانســتان وتعزيزهــا بكلفــة مئــات 
املليارات من الدوالرات عى الحكومة 

األمريكية.
مــن  الــواردة  "األنبــاء  إن  التقريــر  وقــال 
قامتــة".  الفصــل  هــذا  أفغانســتان 
التابعــة  األمــن  قــوات  أن  وأضــاف 
مواجهــة  يف  األفغانيــة  للحكومــة 
هجــوم جديــد لطالبــان "بــدت متفاجئــة 
وضــع  يف  اآلن  وهــي  مســتعدة،  وغــر 

ضعيف".
املجموعــات  قــوات  التقريــر،  ويحمــل 
املناهضــة للحكومة، مســؤولية ســقوط 
األشــهر  يف  املدنيــن  مــن  باملئــة   93

األخرة.
وقــد تســبب مقاتلــو طالبــان يف مقتــل 

مــع مقتــل 705 مدنيــن وُجــرح 1330 
عــدد  مجمــوع  تقريبــا  وهــو  آخريــن. 

القتى يف األشهر الثاثة السابقة.
ينــرش  مل  كاُبــل،  حكومــة  مــن  وبطلــب 

التقريــر إىل أنــه "مــن الواضــح أن االتجاه 
الحكومــة  مصلحــة  يف  ليــس  العــام 
األفغانيــة التــي قــد تواجــه أزمــة وجوديــة 

إذا مل تنجح يف عكسه".

ومتمــردون  هــؤالء،  مــن  باملئــة  أربعــن 
باملئــة   38 بســقوط  تســببوا  مجهولــون 
تســبب مبقتــل  الدولــة  وتنظيــم  منهــم، 
14 باملئــة، وشــبكة حقــاين املقربــة من 

طالبان أقل من واحد باملئة.
ويشــر التقرير إىل أن طالبان اســتولت 
عى عدد كبر من األحياء يف املناطق 
الريفيــة عــى الرغــم مــن أنهــا ال تســيطر 

عى املدن الكربى.
وكان وزيــر الخارجيــة األمريــي، أنتــوين 
أن  مــن  األربعــاء،  حــذر  قــد  بلينكــن، 
أفغانستان قد تصبح "دولة منبوذة" إذا 
اســتولت طالبــان عــى الســلطة بالقــوة 
انســحاب  املتمــردون  يســتغل  بينــام 
قــوات حلــف شــامل األطلــي لتحقيــق 

تقدم يف الباد.
وحــذر بلينكــن خــال زيارة للهند من أن 
تصبح "أفغانستان التي ال تحرم حقوق 
شعبها، أفغانستان التي ترتكب فظائع 
منبوذة".وأضــاف  دولــة  شــعبها،  ضــد 
اعرافــا  تريــد  إنهــا  تقــول  "طالبــان  أن 
الســلطة  عــى  "االســتياء  لكــن  دوليــا" 
بالقوة وانتهاك حقوق شــعوبها ليســت 

الطريقة الصحيحة لتحقيق ذلك".

تقرير أمرييك: الحكومة األفغانية تواجه 
"أزمــة وجــوديـــة" مع تقـــدم طالبـــان

الدوحة/ وكاالت:
حمــد  بــن  متيــم  الشــيخ  قطــر  أمــر  صــدق 
أول  ســينظم  انتخــايب  قانــون  عــى  ثــاين  آل 
ويقــي  البــاد،  يف  ترشيعيــة  انتخابــات 
القانــون بتحديــد الدوائــر االنتخابيــة ملجلــس 
ُينتخــب  بحيــث  الشــورى ومناطــق كل منهــا 

عضو واحد عن كل دائرة.
أعضــاء  ثلثــي  الختيــار  التصويــت  وســيجري 
45 مقعــدا،  مجلــس الشــورى واملؤلــف مــن 
ومــن املقــرر أن ُتجــرى االنتخابــات األوىل مــن 

نوعها يف أكتوبر/ترشين األول املقبل.
وذكــر الديــوان األمــري، يف بيــان، أمــس، أن 
أمر الباد أصدر القانون رقم 7 لسنة 2021 

صنعاء/ األناضول:
أمــس،  والحوثيــون،  اليمنــي  الجيــش  أجــرى 
يف  طــرف،  كل  مــن  أرسى   5 تبــادل  عمليــة 

محافظة الجوف، شامل رشقي الباد.
لجنــة  رئيــس  الحــارس،  يحيــى  العقيــد  وقــال 
السادســة  العســكرية  املنطقــة  يف  األرسى 
)مقرهــا مبحافظــة الجــوف(، لألناضــول: "تــم 
املنطقــة  جنــود  مــن  أرسى   5 تحريــر  اليــوم 
)السادســة(، التابعــة للجيــش اليمنــي، بينهم 
ضباط، مقابل 5 أرسى من جامعة الحويث".

جنــود  رساح  إطــاق  "عمليــة  أن  وأشــار، 
يف  بقائهــم  بعــد  جــاءت  اليمنــي،  الجيــش 

الخرطوم/ األناضول:
الســودانية،  املائيــة  واملــوارد  الــري  وزارة  حــذرت 
أمــس، مــن فيضــان نهــر النيــل األزرق بعــد ارتفــاع 

منسوب املياه فيه إىل معدالت كبرة.
امليــاه  "منســوب  إن  بيــان،  يف  الــوزارة،  وقالــت 
الحــدود  عــى  الديــم  محطــة  عنــد  األزرق  بالنيــل 
مــع إثيوبيــا، ارتفــع إىل 550 مليــون مــر مكعــب، 
 601 يعــادل  الــذي  الفيضــان  إيــراد  مــن  مقربــا 

مليون مر مكعب".

ويقــي  الشــورى،  مجلــس  انتخــاب  بشــأن 
بالعمل به من تاريخ صدوره.

رشوط  القانــون؛  يتضمنــه  مــا  بــن  ومــن 
االنتخابيــة،  الدعايــة  وضوابــط  الرشــح، 
االنتخابــات،  عــى  القضــايئ  واإلرشاف 

وعقوبات الجرائم االنتخابية.
ومجلــس الشــورى هــو الهيئــة الترشيعيــة يف 
قطــر؛ البلــد الخليجــي، ومــن مهامــه مناقشــة 
مثــل  الــوزراء،  مجلــس  مــن  إليــه  يحــال  مــا 
مرشوعات القوانن والسياسة العامة للدولة 
وموازنة املرشوعات الرئيســية، بحيث يقدم 

توصيات بشأنها.
ووفقا للقانون السابق، كان أمر الباد يعن 

أعــوام".،   5 الحــويث  مليشــيا  لــدى  األرس 
دون االفصــاح عــن كيفيــة امتــام العمليــة بــن 

الطرفن.
وحتى الساعة 45: 11 بتوقيت غرينتش مل 
يصدر تعليق من الحوثين بهذا الخصوص.

تبــادل  صفقــات  الطرفــان  نفــذ  أن  وســبق 
عديدة ألرسى، بوســاطات محلية بعيدا عن 

جهود األمم املتحدة.
املــايض،  األول  ترشيــن  أكتوبــر/  ويف 
مــدى  عــى  والحوثيــون،  الحكومــة  تبادلــت 
يومن، 1056 أسرا من الجانبن، يف أكرب 
صفقــة تبــادل منــذ بــدء الحــرب بــن الطرفــن 

وتوقعــت أن يكــون إيــراد النهــر خــال الثاثــة أيــام 
القادمــة مــن ميــاه األمطــار مبعــدل 450 – 550 

مليون مر مكعب.
امليــاه  ترصيــف  معــدل  أن  الــوزارة،  وأوضحــت 
خلف ســدي "الروصرص"، و"ســنار" السودانين 
 450 حــوايل  يبلــغ  إثيوبيــا(  مــع  الحــدود  )قــرب 
مليــون مــر مكعــب، ما ينذر بوقوع الفيضان حال 
زادت نسبة املياه يف النهر عن معدل الترصيف.

ويبــدأ موســم األمطــار الخريفيــة يف الســودان مــن 

أعضاء مجلس الشــورى، وعددهم 45، ويف 
2003 صــوت القطريــون -عــرب اســتفتاء عام- 

عى أول دستور دائم للباد.
سفراء فوق العادة

إن  األمــري  الديــوان  قــال  آخــر،  ســياق  ويف 
الشيخ متيم عن سفراء يف عدد من الدول، 
وقد اختر ســامل بن مبارك آل شــايف ســفرا 

فوق العادة مفوضا لدى مرص.
زابــن  آل  زابــن  محمــد  خالــد  تعيــن  تــم  كــام 
لــدى  الــدورسي ســفرا فــوق العــادة مفوضــا 
ليبيــا، فيــام ُعــن الشــيخ محمــد بــن نــارص بــن 
جاســم آل ثــاين ســفرا فــوق العــادة مفوضــا 

لدى تركيا.

قبل نحو 7 سنوات.
الســويد  يف  أمميــة  برعايــة  مشــاورات  ويف 
مــا  تضــم  قوائــم  الطرفــان  قــدم   ،2018 عــام 

يزيد عن 15 ألف أسر ومختطف.
وحاليــا، ال يوجــد إحصــاء دقيــق بعــدد أرسى 
يف  وقعــوا  آخريــن  وأن  ســيام  ال  الجانبــن، 

األرس بعد هذا التاريخ.
233 ألــف  وأودت الحــرب املســتمرة بحيــاة 
شــخص، وبات 80 باملئة من الســكان البالغ 
عددهــم قرابــة 30 مليــون نســمة، يعتمــدون 
عــى املســاعدات، يف أســوأ أزمــة إنســانية 

بالعامل، بحسب األمم املتحدة.

ترشيــن  أكتوبــر/  حتــى  ويســتمر  يونيو/حزيــران، 
األول، وتهطــل عــادة أمطــار قويــة يف هــذه الفــرة، 
وســيوال  فيضانــات  ســنويا  فيهــا  البــاد  وتواجــه 
أعلنــت  الجــاري،  يوليو/متــوز   18 ويف  واســعة. 
زيــادة  الســودانية،  املائيــة  واملــوارد  الــري  وزارة 
متوقعــة يف وارد ميــاه النيــل األزرق نتيجــة األمطار 
الغزيــرة يف الهضبــة اإلثيوبيــة، ودعــت مواطنيهــا 
الحيطــة  اتخــاذ  النهــر إىل  عــى جانبــي  القاطنــن 

والحذر حفاظا عى األرواح واملمتلكات.

ويعين سفيًرا لدى مصر
يمهد ألول انتخابات ترشيعية.. 

أمري قطر يصدر قانون مجلس الشورى

عملية تبادل أرسى بني الجيش اليمين والحوثيني

السودان يحذر من فيضان "النيل األزرق" 
بعد ارتفاع منسوب مياهه

بروت/ األناضول:
قالــت الوكالــة الوطنيــة اللبنانيــة: إن الحرائــق 
مســتمرة  تــزال  ال  األربعــاء  منــذ  املندلعــة 
وتواصــل االنتشــار، يف غابــات قضــاء عــكار، 

شاماًل.
أن  أمــس،  الرســمية،  الوكالــة  وأوضحــت 
مــن  املزيــد  التهــام  مــن  متكنــت  النــران 
ارتفــاع  بفعــل  والبســاتن  الحرجيــة  األرايض 
ميكــن  ال  خســائر  مخلفــة  الحــرارة،  درجــات 
تحديــد حجمهــا حتــى اآلن يف انتظــار انتهــاء 

الحريق.
وتجاوز الحريق مساحة 11 كيلومًرا مربعا، 

يف مناطق وعرة، بحسب الوكالة.
يف  النــران  األربعــاء،  ظهــر  بعــد  واندلعــت 
لبنــان،  شــاميل  غابــات  يف  مــكان  مــن  أكــر 
ورسعان ما امتدت نحو املنازل السكنية من 
دون القدرة عى السيطرة عليها بشكل تام.

وأكــدت الوكالــة أن "ليــل مريــر وقاس عاشــته 

غابــات القبيــات وعندقــت وكفرتــون واكــروم 
واكــوم والروميــة والقــرى الجبليــة يف منطقــة 

بيت جعفر )شامل(".
وال تزال تعمل فرق الدفاع املدين والجيش 
الناشــطن  مــن  واملتطوعــون  اللبنــاين 
إلطفــاء  األرض  عــى  واألهــايل  البيئيــن 

الحرائق.
وتشــارك طوافــات عســكرية تابعــة للجيــش 
إطفــاء  يف  صباحــا  الخامســة  منــذ  اللبنــاين 

النار يف املواقع الوعرة والصعبة.
النــران  امتــدت  الليــل  ســاعات  وخــال 
الســكنية  واألبنيــة  املنــازل  مــن  واقربــت 
االختنــاق  حــاالت  وتزايــدت  املأهولــة 
النــران  )دون ذكــر عددهــم( بســبب كثافــة 

والدخان، وفق الوكالة.
وبهذا اإلطار، أكد األمن العام للهيئة العليا 
لإلغاثــة اللــواء الركــن محمد خــر، الخميس، 
تــم "التواصــل مــع الســلطات القربصيــة  أنــه 

من أجل إرســال طوافات للمســاعدة بإطفاء 
الحريق".

الرســمية،  للوكالــة  ترصيحــات  يف  وأضــاف 
نعمــل  ونحــن  الحرائــق  بــدأت  أن  "منــذ 
وعــورة  وبســبب  ولكــن  إلخامدهــا  جاهديــن 
الجبــال والوديــان يف تلــك املنطقــة نواجــه 

صعوبات كثرة يف عمليات اإلطفاء".
واألربعــاء، لقــي متطــوع يف إخــامد الحريــق 

مرصعه.
التجهيــزات  ســوء  مــن  لبنــان  ويعــاين 
واملعدات املخصصة إلطفاء الحرائق، وفق 

ما يقول خرباء وتقارير صحافية.
 ،2019 األول  ترشيــن  أكتوبــر/  ويف 
يف  مواقــع  بعــدة  ضخمــة  حرائــق  اندلعــت 
مــن  واســعة  مســاحات  عــى  أتــت  لبنــان، 
واســتعانت  الحرجيــة،  واملناطــق  األشــجار 
مــن  بطائرتــن  حينهــا  املحليــة  الســلطات 

قربص للمساعدة يف عمليات اإلطفاء.

تقرتب من المنازل.. حرائق غابات الشمال 
اللبناين تواصل االنتشار
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كان هنــاك شــاب منــذ أن كان يف الجامعــة وهــو غــر راٍض عــن 
بــل غــر راٍض عــن حياتــه  فيــه،  الــذي يعيــش  الحــي  أهلــه وعــن 
مطلًقــا؛ ولكــن كان هنــاك بداخلــه مــا يقــول لــه أنــه متميــز، لكــن ال 
يعــرف الطريــق إليــه وكان بأمــس الحاجة إىل شــخص يرشــده إىل 

هذا الدرب.
ــه عــى الرجــل الحكيــم الــذي يقــوده  ســاعده أحــد أفــراد عائلتــه بدلِّ
إىل طريــق االمتيــاز والنجــاح؛ لكــن الحكيــم يســكن يف أعــى أحــد 
الجبــال ولــن تصــل إليــه إال ســًرا عــى األقــدام فوافــق الشــاب بروح 
قــوة وحــاس كبريــن؛ فأخــذ الشــاب يعــد نفســه ويتجهــز للرحلــة 
فــكان يعمــل أي يشء، ينّظــف الكــرايس واملكاتــب ويحــرس ليــل 
نهار وأخًرا نجح وتحصل عى تذكرة السفر وبعد مرور يوم كامل 

من التسلق والعناء وصل إىل قمة الجبل فوجد بيًتا صغًرا.
دق الباب ففتحت له عجوز فقال لها أريد مقابلة الرجل الحكيم 
فقالــت لــه: لقــد تأخــرت، إن الحكيــم ال ميكــث يف مــكان واحــد 
أكرث من شهر ونصف لذلك يجب أن تعود وتأيت إيّل بعد شهر 
مــن اآلن واحــرص عــى أال تتأخــر؛ فنظــر الشــاب وهو ميلء باألمل 
لضياع الفرصة، لكن مل يكن لديه حل آخر فأخذ يعمل بجد أكرث 
مــن املــرة األوىل ثــم تســلق الجبــل مــرة ثانيــة ووصــل يف موعــده 
متاًمــا إذ بنفــس العجــوز تقــول لــه لقد تأخرت، فُجنَّ الشــاب عى 
آخــره، وقــال ال ميكــن أن يكــون هــذا الرجــل حكيــًا فهــو ال يصدق 
يف املوعــد وحــزن هــذا الشــاب حزًنــا شــديًدا عــى تعبه و مل يرد 

العودة لتسلُّق الجبل.
لكــن بعــد تفكــر طويــل قــرر أخــًرا أن يكــرر التجربــة فعمــل بجــد 
ومل يضيــع وقًتــا وتســلق الجبــل وإذ بنفــس العجــوز تقــول لــه لقــد 
تأخــرت 4 ســاعات وطلبــت منــه أن يــأيت قبــل املوعــد يك يقابل 
الرجل الحكيم فوصل الشاب قبل املوعد وانتظر قدوم الحكيم، 
وعندمــا رآه نــي كل املتاعــب واملشــقة التــي القاها يف ســبيل 
لقــاء هــذا الرجــل ألن طبيعــة اإلنســان مبجــرد أن يصل إىل النجاح 
مشــقة  بــأي  يشــعر  فــا  نيلــه  أجــل  مــن  القــاه  فيــا  وراءه  وينظــر 

القاها. قال الحكيم للشــاب: ماذا تريد؟ قال: أريد أن ترشــدين 
إىل طريق االمتياز فتبسم قائا: إنك يف طريق االمتياز، ولكنك 
ال تــدرك أنــك متميــز، ثــم قــال لــه: إن كل مــا مــررت به من عقبات 
مــن  كثــر  عنــد  كــا  وأنــت  االمتيــاز  الطريــق إىل  هــو  ومشــقات 
النــاس تســر عــى النحــو الصحيــح وال تــدرك ذلــك، كمــن يعيش 
يف سعادة ومع ذلك تجده يفني عمره يف البحث عن السعادة 
ثــم قــام وحدثنــي: وعليــك أن تفــرق بــن الرؤيــة والهــدف، فكــا 
قلــت يل هدفــك أن تكــون متميــًزا أمــا رؤيتــك أن تصبــح صاحب 

رشكة إلكرتونيات.
فقــال الشــاب: صحيــح؛ إن الطريــق إىل االمتيــاز هــو أن تعــرف 
بــك كل هــدف إىل  الرؤيــة وتجزئهــا إىل أهــداف بحيــث يصــل 
الهــدف الــذي يليــه. وبعــد مــرور 5 ســنوات نجــح الشــاب فعــًا، 
فأسس الرشكة وأقام لها افتتاًحا كبًرا، لكن بعد شهرين فشلت 
أخــذ  الزم  فقــد  لنجاحهــا:  يشء  بــكل  قــام  الــذي  وهــو  الرشكــة 

باألســباب تعــب وخطــط ونّفــذ وصــر كثــًرا وأرص عــى نجاحــه 
وكانت عنده مهارة فا هو سبب فشله؟

بابتســامه  الحكيــم  إليــه  فنظــر  يســأله  الحكيــم  الرجــل  إىل  عــاد 
هادئة وقال له: أيها الشــاب، لقد أخذت باألســباب كلها لدرجة 
أنــك فتنــت باألســباب ومل ترجــع إىل مســبب األســباب فهلكــت 
باألســباب، ثــم قــال: لــي تنجــح ال بــد أن متــر بالفشــل فهــو بدايــة 
النجاح كا أن الليل هو بداية النهار، وبالتايل ال ميكن أن تشعر 
بروعــة الــيشء إال بعــد تــذوق عكــس هذا اليشء فســأله الشــاب: 
مــاذا أفعــل وكيــف أبدأ؟ فرد الحكيم قائًا: أخرا ســألت الســؤال 
الصحيــح وهــذه هــي أول خطــوة يف الطريــق إىل االمتيــاز وهــي 

جذور االمتياز وأولها االرتباط بالله عز وجل.
إن االرتباط بالله عز وجل والتمسك بأوامره واجتناب نواهيه يف 
كل حركة من حركات اإلنسان، أمر يجعله يف مقام القدوة عى 
صعيد األرسة واملجتمع، وعندئذ يتذوق لذة اإلميان. واالرتباط 

بالله عز وجل يشتمل عى ركائز أولها:
التسامح بأن تسامح الناس جميًعا وهذا العمل يكون لله وليس 
للنــاس وهــذا بينــك وبــن اللــه؛ فســامح الشــاب جميــع النــاس، 
وبعد ذلك قال الحكيم: الحب يف الله: عليك بالحب يف الله 

فشكر الشاب الحكيم وقال له: إين أحبك يف الله.
ثم قال الحكيم: وثالًثا هو العطاء: إن الله يحب املحسنن، ثم 
اإلميان بالله والطاعة أي فعل املأمور وترك املحذور ثم عليك 

بالصاة واإلخاص والوفاء.
وبعدهــا التــوكل عــى اللــه وعليــك بالتفــاؤل وهــو توقــع مجــيء 
اإلجابــة بعــد الدعــاء والذكــر؛ وبعــد أن اســتوعب الشــاب هــذا 

الكام سأل الحكيم عن الجذور الثانية فقال له: إنها األخاق.
باألخــاق تســتطيع أن تتمكــن مــن قلــوب النــاس، وأن تقنعهم مبا 

تريد وبها ترى مصلحة الناس قبل أن ترى مصلحة نفسك.
وبعــد ذلــك التعاطــف؛ نعــم التعاطــف مــع النــاس فالتعاطــف من 
ثــم ابتِســم دامًئــا فنعمــة االبتســامة عظيمــة  أهــم ركائــز األخــاق 

جــًدا، وبحــب اســتطاع شــديد نظــر الشــاب إىل الحكيــم وقــال 
لــه: أريــد أكــرث وأكــرث فنظــر الحكيــم إليــه وقال: اعــُف، العفو عند 

املقدرة وإذا عفوت تجد أن الله يعطيك أكرث ما تتخيل.
قــال الحكيــم للشــاب: إن االرتبــاط باللــه يجــب أن يكــون ممزوًجــا 
بالعمــل وبالعمــل تســتطيع أن تحــدد رؤيتــك الواضحــة والغايــة 
والغــرض منهــا واألهــداف، لكــن احــذر الوعــود الكاذبــة أو الكذب 
واصــر عــى الشــدائد فالتزامــك وإرصارك وبانضباطــك تصــل 

إىل طريق االمتياز.
ثم ابتسم الحكيم و قال له: ال تسألني هل هذه هي النهاية كا 
هــي عادتــك فقــال الشــاب: أعلــم أنهــا ســتكون البدايــة فــا هــي 
البدايــة الجديــدة فقــال لــه: املرونة التامة وهي أن تكون مرًنا يف 
الحيــاة فمــن املمكــن أن تلتــزم شــيًئا وتــر عليــه ولكــن تســر يف 
الطريــق الخطــأ ألنــك فرحــت مبــا أنجزتــه ونســيت أن تشــكر اللــه 
ففتنت باألسباب وهلكت بها، لكن الله يحبك فيجعلك تقف 
فتفشل، وهذا الفشل بركة من الله فلوال العلم ملا كان العمل، 
ولــوال الســر ملــا كان الوصــول، لذلــك فــإن هــذه التحديــات هــي 
البدايــة للوصــول إىل مــا نريــده، ثــم شــكر الشــاب الرجــل الحكيم 
أحــد  لــك فهــل تقبلنــي  لــه ســأكون خادًمــا  الشــكر وقــال  جزيــل 
تامذتك وأنا أعدك أين لن أتخى أبدا عن ارتباطي بالله، وهنا 

عانقه الرجل.
وقــال لــه: إذن أنــت هديتــي مــن اللــه ولكــن احــرص أن تعّلــم أكــر 
عــدد ممكــن مــن النــاس وتذكر أن تحــرتم كل الديانات وكن متزًنا 
وكــن مــن املبرشيــن واجعــل وجهــك باســتمرار مبتســًا وتذكــر 
أن اللــه ســبحانه وتعــاىل جعلــك خليفــة يف األرض لســبب مــن 

األسباب فهذا اإلحسان أعطه للغر.
بنــا ألننــا وصلنــا إىل نهايــة املطــاف يف الطريــق إىل  وهيــا 

البدايــة  نكتشــف  لــي  االمتيــاز 
عــز  اللــه  إىل  الطريــق  يف  الجديــدة 

وجل.

من كتاب لخبير التنمية البشرية الراحل إبراهيم الفقي
الطـــريق إلى االمتيـــاز

للسنة السابعة يئن الستشهاد والديه
الطفل خالد ملكة..

غزة/ هدى الدلو:
بعــد ســبعة أعــوام علــى رحيل عائلتــه خــال عــدوان 2014 لم يعد 
لأليــام طعــم وال معنــى، حتــى األعيــاد بــدت فــي نظــره خاليــة من 
ت عن سماع  مظاهر البهجة والفرح والسرور، وأيًضا أذناه كأنها ُصمَّ

تكبيــرات العيــد التــي تصــدح من مــآذن المســاجد، لتحمل أيــام عيد 
األضحى الذي حلَّ في 20 من الشهر الجاري، في طياتها مناسبات 

وذكريات أصعب من غيرها.

الطفل خالد ملكة )13 عاًما( من مدينة غزة، فقد والديه 
االحتــال  بــه  اســتهدف  قصــف  يف  وشــقيقته  وشــقيقه 
منزلهم يف حي الزيتون رشق غزة، ليكمل حياته وحيًدا.

رغــم أن عمــره يف ذلــك الوقــت مل يتجــاوز ســتة أعــوام، 
يحــاول  التــي  التفاصيــل  بعــض  يســتذكر  يــزال  ال  أنــه  إال 
يوًمــا  "كان  "فلســطن":  لصحيفــة  يقــول  نســيانها، 
ســوداوًيا مؤمًلــا بــكل التفاصيــل التــي يحملهــا مــن جرائــم 
مــا  وأغــى  والحجــر،  والشــجر  البــرش  اســتهدف  احتــال 
ميلكــه قلبــي أفــراد عائلتــي، ألفقدهــم طيلــة حيــايت بعــد 
أن ســقطت علينــا صواريــخ املحتــل فأوقعتهــم شــهداء، 
واســتفقت عــى نفــي يف املستشــفى مصاًبــا، وقبــل 
مســليات  لنــا  واشــرتى  والــدي  ذهــب  الجرميــة  تلــك 

ومقرمشات وسكاكر".
يعيــش ملكــة مــع جــده وأعامــه، ويحــاول خــال األعــوام 
املاضيــة أن يشــغل وقتــه بــأي يشء كان ليتغلــب عــى 

وجــع الفقــد وأملــه، فبعــد عودتــه من املدرســة، أو انتهاء 
الــدروس اإللكرتونيــة قبــل انتهــاء العــام الــدرايس يرافــق 

عمه ملشاركته يف األعال الزراعية.
يضيــف: "ومشــارك يف نــاٍد ريــايض للعــب كــرة القــدم، 
ففيــه أقــي بعــض أوقــات الفــراغ دون تفكــر وذكريــات، 

وأمد جسمي بالنشاط والحيوية".
ومل يجــد الطفــل ملكــة حولــه أحــًدا مــن عائلتــه يشــاركه 
فرحة العيد، فقد اعتاد والده قبل العيد بيوم واحد، أن 
يشرتي له مابس العيد واأللعاب وألشقائه، فقد غيبهم 
القصف لألبد وحرمه الشعور ببهجة األيام واملناسبات.

بعــد  بالذكريــات،  مليئــة  واملناســبات  األيــام  أصبحــت 
أن كان يقــي برفقتهــم أيــام فــرح وســعادة، "فــا ميكــن 
مقارنــة األيــام والعيديــن برفقــة عائلتــي، مبــا عشــته بعــد 
غيابهــم رغــم توفــر كل يشء يل، لكــن عــدم وجودهــم يف 

حيايت بحد ذاته أمل".

ويختم حديثه بصوت منكرس حزين: "أعيش مع أقاريب 
وأقــي العيــد بينهــم، إال أن كل عيــد ميــر بعــد غيابهــم 
كانــوا  فقــد  فراقهــم،  عــى  واألمل  الحــرسة  بطعــم  يــأيت 
أغــى مــا أملــك"، حامًلــا أن يصبــح العًبــا يف املنتخــب 
الفلســطيني لكــرة القــدم، لينقــل بركاتــه معاناة الشــعب 

الفلسطيني وأوجاعه بسبب االحتال اإلرسائييل.
ووفــق تقريــر للمرصــد األورومتوســطي لحقــوق اإلنســان 
استشــهد يف عــدوان 2014، نحــو 1742 مواطًنــا، منهم 
530 طفًا و302 امرأة و64 مل يتم التعرُّف عى جثثهم 

ملا أصابها من حرق وتشويه، وجرح 8710 مواطنن.
ودمر قصف االحتال للقطاع يف العدوان املذكور، 62 
ــا، وكنيســة واحدة  مســجًدا بالكامــل و109 مســاجد جزئيًّ
واحــدة،  مســيحية  ومقــرة  إســامية  مقابــر  و10  ــا،  جزئيًّ
ألــف فلســطيني منازلهــم وعددهــا   100 كــا فقــد نحــو 

13217 منزاًل، وأصبحوا با مأوى.
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كيف تتعامل
مع إجهاد العين؟
يحــدث إجهــاد العــن عندمــا تتعــب العــن بســبب اإلرهــاق 
الشــديد، مثــل قيــادة الســيارة لفــرات طويلــة، أو القــراءة أو 
العمــل عــى الكمبيوتــر، وبالرغــم من صعوبتــه، إال أنه ال ميثل 
حالــة خِطــرة غالًبــا، ويشــفى بــا عــاج مبجــرد إراحــة العن، إال 
يف بعض الحاالت حيث ميكن أن تشري أعراض إجهاد العن 

إىل حالة كامنة بالعن تحتاج إىل العاج.
وبالرغــم مــن عــدم متكنــك مــن تغيــري طبيعــة عملــك أو جميع 
العوامــل التــي ميكــن أن تســبب إجهــاد العــن، فإنــه بإمكانــك 

العمل عى تقليل إجهاد العن.
أعــراض إجهــاد العــن: التقرحــات، أو التعــب، أو الحرقــة أو 
الحكــة يف العــن، أو العيــون الدامعــة، أو جفــاف العــن، أو 
تشــوش الرؤيــة أو ازدواجيتهــا، أو الصــداع، أو تقــرح الرقبــة، 
أو تقــّرح الظهــر، أو األمل يف الكتــف، أو الحساســية املفرطــة 

للضوء، أو صعوبة الركيز.
وميكن أن يسبب استخدام الكمبيوتر أو األجهزة اإللكرونية 

الرقمية األخرى، العديد من هذه األعراض.
متى ينبغي زيارة الطبيب؟

أعــراض  تخفيــف  يف  املنزليــة  العــاج  طــرق  تســاعد  مل  إذا 
إجهــاد العــن، فيجــب زيارة الطبيــب، بادر بزيارة الطبيب إذا 
ظهــرت عليــك أعــراض تشــمل مــا يــي: تعــب العــن، وتغــري 

ملحوظ يف الرؤية، وازدواجية الرؤية والصداع.
أو  للكمبيوتــر  الطويــل  االســتخدام  العــن:  إجهــاد  أســباب 
األجهــزة اإللكرونيــة الرقميــة، القــراءة لفــرات طويلــة، أنشــطة 
أخــرى تتضمــن فــرات طويلــة مــن الركيز الشــديد مثــل قيادة 
الســيارة، التعــرض للضــوء الســاطع أو الوهــج، صعوبــة الرؤيــة 

يف الضوء املعتم جًدا.
اســتخدام الكمبيوتــر لفــرات طويلــة هــو أحــد أكــر األســباب 
شــيوًعا إلجهــاد العــن، هــذا النــوع مــن إجهــاد العــن يســمى 
مبتازمــة رؤيــة الكمبيوتــر، ويف بعــض الحــاالت، قــد تســبب 
مشــكلة كامنــة يف العــن مثــل اختــال التــوازن العضــي يف 
العــن أو الرؤيــة غــري الصحيحــة أو تدهــور حالــة إجهــاد العــن 

نتيجة استخدام الكمبيوتر.
عوامل الخطورة: األنشــطة التي تتطلب االســتخدام الشــديد 
أو الطويل للعينن للقيام مبهام مثل استخدام الكمبيوتر، أو 
دراسة مواد مطبوعة أو القيادة، مشكلة كامنة يف العن مثل 
اختــال التــوازن العضــي يف العــن أو الرؤيــة غــري الصحيحــة 
)خطــأ االنكســار(، الضغــط النفــي أو التعــب، الهــواء شــديد 

الجفاف أو الهواء املتحرك من التسخن وتكييف الهواء.
مضاعفــات إجهــاد العــن: ليــس إلجهــاد العن نتائــج خِطرة أو 
طويلــة األمــد ولكنــه قــد يصبــح شــيًئا صعًبــا وغــري مريــح، فقــد 
يجعلــك متعًبــا وغــري قــادر عى الركيز، ويف بعض الحاالت، 
قــد متــر أيــام حتــى تختفــي أعــراض إجهــاد العــن بعــد العمــل 
عــى تغيــري أنشــطتك أو البيئــة حولــك أو بعــد عــاج الســبب 

الكامن.
تشــخيص إجهاد العن: ســيطرح عليك الطبيب أســئلة حول 
العوامــل التــي قــد تســبب األعراض لديك، ســيجري الطبيب 
اختبــاًرا للعــن للكشــف عــن أي مشــكات يف العــن، مبــا يف 

ذلك اختبار الرؤية لديك.
عــادات عملــك، مثــل  أن يســألك طبيبــك حــول  كــا ميكــن 
املــدة  وطــول  الكمبيوتــر،  أمــام  العمــل  الجلــوس ووضعيــات 

ا. التي تقضيها عادة أمام الكمبيوتر يوميًّ
عــاج إجهــاد العــن: تتكــون طــرق عــاج إجهــاد العــن عموًمــا 

من إجراء تغيريات يف عادات عملك أو بيئتك:
يف بعــض الحــاالت، قــد يتحســن إجهــاد العــن إذا حصلــت 

عى عاج ملشكلة كامنة أخرى يف العن.
بالنسبة لبعض األشخاص، قد يساعد ارتداء النظارات، مثل 

استخدام الكمبيوتر أو القراءة، عى تقليل إجهاد العن.
للعــن  منتظمــة  بتاريــن  القيــام  طبيبــك  عليــك  يقــرح  قــد 

ملساعدة عينيك عى الركيز عى مسافات مختلفة.
تعديــات  توفــر  أن  ميكــن  أخــرى:  واســراتيجيات  عاجــات 
بســيطة عى كيفية القراءة أو العمل أو اســتخدام الكمبيوتر، 

لعينيك مزيًدا من الراحة املطلوبة.
عنــد القيــام بعمــل مــن مســافة قريبــة، تأكــد مــن وجــود ضــوء 
جيد موجه إىل ما تعمل عليه، استخدم مصدر إضاءة أقوى 

عند الرضورة، وخصوًصا إذا كان لديك ضعف يف الرؤية.
عنــد قــراءة مــواد مطبوعــة، حــاول وضــع مصدر الضــوء خلفك 
وتوجيــه الضــوء إىل الصفحــة، وإذا كنــت تقــرأ عــى مكتــب، 
اســتخدم الضــوء املنعكــس أمامك، ســيمنع الظــل الضوء من 

اللمعان مبارشة يف عينيك.
ضــوء  عــى  الحفــاظ  يكــون  قــد  التلفزيــون،  مشــاهدة  عنــد 
خفيــف يف الغرفــة مريًحــا بدرجــة أكــر مقارنــة بالتباين العايل 

بن شاشة التلفزيون والبيئة املحيطة.

ترجمة وإعداد أ.د، سحر طلعت
موقع صحتك

"منارة" من غزة إلى العالم لتعليم القرآن وعلومه
المقرأة اإللكترونية..

5 نصائح غذائية للمتعافين من فيروس كورونا

غزة/ صفاء عاشور:
تنشــط املقرأة اإللكرونية التابعة لدار القرآن الكريم والســنة 
مبدينــة غــزة منــذ 2015 بهــدف تعليــم القــرآن والســنة يف أي 
مكان عر استخدام التكنولوجيا ومواقع التواصل واالتصال، 
لــت إىل أكادميية دولية  وبعــد ســتة أعــوام عــى افتتاحهــا تحوَّ
يف  مــكان  كل  يف  املســلمن  آلالف  وعلومــه  القــرآن  ــم  ُتعلِّ

العامل.
القــرآن  أكادمييــة  عاتــق  عــى  ملقــاة  أصبحــت  كبــرية  جهــود 
م خدماتهــا املجانيــة يف  الكريــم والســنة العامليــة والتــي ُتقــدِّ
تعليــم القــرآن وتحفيظــه وتثبيتــه، باإلضافــة إىل تعليــم الســنة 

وإعطاء دورات تجويد والتفسري والفقه وغريها.
املدير العام لدار القرآن الكريم والسنة، بال عاد يؤكد أن 
قطــاع غــزة مــيء وزاخــر بالقــراء وهــدف كثــري منهــم هــو تعليم 
كتــاب اللــه، لذلــك فــإن دار القــرآن وجــدت فيهــم فرصــة لنقــل 
مــن  لــكل  اإللكــروين  التعليــم  إىل  املحــي  التعليــم  تجربــة 

م القرآن وحفظه. يرغب يف تعلُّ
يف حديــث مــع صحيفــة "فلســطن، يقــول عــاد: "بســبب 
لت إىل  األعداد الكبرية املشــاركة يف املقرأة اإللكرونية ُحوِّ

أكادميية وزيد عدد العاملن فيها من الجنسن".

ويضيف: "قطاع غزة أصبح فيه أعداد كبرية من حفظة القرآن 
وامُلحّفظــن، لذلــك كان واجًبــا علينــا أن ننقل هذا العلم إىل 
باقــي أنحــاء العــامل"، الفًتــا إىل أن اآلالف مــن الراغبــن بحفــظ 
القــرآن يف أكــر مــن 82 دولــة يلجــؤون للــدار مــن أجــل التعلــم 

عرها".
ويذكــر أن املقــرأة اإللكرونيــة كانــت تخــّرج يف بدايــة عملهــا 
ا، أمــا اآلن فيصــل عــدد  مــا يــراوح مــن -1 3 آالف فــرد ســنويًّ
املســتفيدين مــن الخدمــات التــي تقدمها ما يــراوح من -15

20 ألف طالب وطالبة، ويدرسون يف غرف تعليمية ُأنشئت 

خصيًصا من أجل التعلم اإللكروين.
ويلفــت إىل أن املئــات مــن الطلبــة مــن أنحــاء العــامل ال يزالون 
التــي  املختلفــة  بالــدورات  لالتحــاق  االنتظــار  قوائــم  عــى 
تقدمهــا املقــرأة، الفًتــا إىل أن املقــرأة بحاجــة إىل مزيــد مــن 
الدعــم املــايل حتــى تصبــح قــادرة عــى توفــري خدماتهــا لــكل 

الطلبة املتقدمن للدراسة عرها.
ويشري عاد إىل أن املقرأة تهتم بتعليم وإقراء القرآن الكريم 
وعلومــه وعلــوم ســنة النبــي صــى اللــه عليــه وســلم، باإلضافــة 
إىل علــوم اللغــة العربيــة لغــة القــرآن ملــن هــم خــارج فلســطن 
يف بلدان العامل كافة ولجميع الفئات العمرية من الجنسن.

وتعليــم  نــر  يف  للمســاهمة  تســعى  األكادمييــة  أن  ويؤكــد 
كتــاب اللــه وســنة رســوله واللغــة العربيــة ألي إنســان يف أي 
العلــوم  هــذه  تعلــم  وبــن  بينهــم  تحــول  ملــن  خاصــة  مــكان، 
املباركــة عقبــات ومشــكات ومــن ال توجــد عندهــم مراكــز أو 

م هذه العلوم. معاهد قرآنية أو تعليمية ُتعلِّ
ويشري إىل أن األكادميية تتميز بأن جميع الرامج والخدمات 

التي تقدمها هي مجانية دون أي مقابل مايل.
ومواقــع  اإلنرنــت  اســتخدام  عــى  املتزايــد  االقبــال  ومــع 
التواصــل االجتاعــي -وفــق عــاد- التــي جعلــت العــامل قريــة 
صغــرية أرادت دار القــرآن الكريــم أن تســتفيد مــن هذا التطور 
اللــه  كتــاب  عــرب وعجــم  مــن  كلهــم  النــاس  لتقــرئ  الحاصــل 

تعاىل.
وتعد املقرأة اإللكرونية أحد أقســام دائرة القراءات والســند 
وهــي إحــدى الدوائــر الرئيســة يف دار القــرآن الكريــم والســنة 
مبدينــة غــزة، وتنبــع فكرتهــا من حديث النبــي صى الله عليه 
َمُه" لذلك فإن دار القرآن  َم القرآَن وعلَّ وسلم" َخرُيُكم من تعلَّ
كل  إىل  القــرآن  تعليــم  يف  خرتهــا  تصــل  أن  تطمــح  الكريــم 
الحــدود واآلفــاق، مســتخدمن كل وســيلة ممكنــة لتصــل إىل 

أرجاء األرض.

تشرف عليها دار القرآن الكريم والسنة

يحتاج املتعافون من فريوس كورونا إىل اتباع نظام غذايئ 
صحــي، لتقويــة الجهــاز املناعــي، بحيــث يكــون قــادًرا عــى 
التصــدي لعــدوى كوفيــد19-، إذا حاولــت التســلل داخــل 

الجسم مرة أخرى.
ويف هذا الصدد، قالت الدكتور يورغيتا فارايفا، أخصائية 
الغــدد الصــاء والتغذيــة: إن املتعــايف مــن فــريوس كورونــا 
يجب أن يستهلك من 20 إىل 30 سعرة حرارية لكل كيلو 

جرام من وزنه يومًيا، وفًقا ملوقع "روسيا اليوم".
الغذائيــة  العنــارص  مــن  الروتــن  أن  فارايفــا  وأضافــت 

يســاعد  ألنــه  كورونــا،  فــريوس  مــن  الشــفاء  بعــد  الرضوريــة 
الكميــة  تزيــد  أال  بــرط  العضــات،  ضمــور  مكافحــة  عــى 
وزن  مــن  جــرام  كيلــو  لــكل  جــرام   2 عــن  منــه  املســتهلكة 

الجسم.
وميكــن للمتعافــن مــن كوفيــد19- الحصــول عــى بروتــن 
األلبــان،  منتجــات  التاليــة:  األطعمــة  مــن  الجــودة  عــايل 
خاصــًة الحليــب والزبــادي، والســمك، والبيــض، واللحــوم، 

والبقوليات، ومنتجات فول الصويا.
الغــدد  أخصائيــة  قدمتهــا  التــي  الغذائيــة  النصائــح  ومــن 

الصاء للمتعافن من فريوس كورونا، هي تناول ما ال يقل 
عن خمس حصص من الفواكه والخرضاوات يومًيا، عى أن 

يكون حجم الحصة 80 جراًما تقريًبا.
وأوصــت خبــرية التغذيــة أيًضــا، بعدم تخطــي أي وجبة عى 
مــدار اليــوم، مشــددًة عــى رضورة تنــاول الوجبــات الثــاث 

الرئيسة، بينها من 1 إىل 3 وجبات خفيفة.
الطعــام مســاًء،  اإلفــراط يف  مــن  الروســية  الطبيــة  وحــذرت 
حيــث يراعــى أن تكــون وجبــة العشــاء خفيفــة، ويتــم تناولهــا 

قبل النوم بساعتن أو 4 ساعات عى األكر.
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بركات ونور تخوضان 
منافسات األولمبياد اليوم 

القدس/فلسطني:
تستعد العداءة هناء بركات، رفقة السباحة دانيا نور، اليوم لخوض غامر منافسات 

دورة األلعاب األوملبية الجارية حاليًا يف العاصمة اليابانية طوكيو. 
وستشــارك هنــاء بــركات )21 عامــًا(، يف منافســات ألعــاب القــوى، بفئــة ســباق 100 
مــر، عنــد الســاعة الثالثــة والربــع مــن فجــر اليوم بتوقيت فلســطني، ومتلــك العداءة 
الفلسطينية رقاًم شخصيًا يف هذه الفئة من السباقات القصرية قدره 12,24 ثانية.

وخاضــت بــركات مؤخــرًا معســكرًا تدريبيــًا مغلقــًا يف الواليــات املتحــدة مــع مدربها، 
سيدرك هيل، الذي يرشف عىل تدريبها منذ 8 أعوام. 

وشــارك العــداءة الفلســطينية يف عــدة بطــوالت بالجامعــات األمريكيــة، إىل جانــب 
متثيلها فلسطني يف البطولة العربية 22 التي جرت بتونس. 

أمــا الســباحة دانيــا نــور )17 عامــًا(، فستشــارك مبنافســة ســباحة 50 مــر حــرة، اليوم 

أيضًا، عند الســاعة الواحدة والنصف ظهرًا، حيث يعد أفضل رقم ســجلته يف هذه 
الفئة من املنافسات هو 30.46 ثانية. 

وســبق للســباحة نور أن مثلت فلســطني ببطولة العامل لأللعاب املائية عام 2019، 
والتي جرت يف مدينة غوانغجو بكوريا الجنوبية، حيث شاركت مبنافسات سباحة 

50 مر حرة، و50 مر سباحة فراشة. 

اســتعدادًا  برلــني،  األملانيــة  العاصمــة  يف  تدريبيــًا  معســكرًا  مؤخــرًا  نــور  وخاضــت 
للمحفل األوملبي، وتهدف السباحة الواعدة من خالل هذه املشاركة إىل تحسني 

رقمها يف سباحة 50 مر حرة. 
وقــال محمــد الطويــل، املــدرب املــرشف عــىل دانيــا نــور يف األوملبيــاد، إن الســباحة 
نــور كثفــت خــالل الســاعات املاضيــة مــن تدريباتهــا، اســتعدادًا للعــب، معربــًا عــن 

أمله بتحقيق نتيجة إيجابية يف هذه املشاركة.

غزة/ عالء شاميل: 
فتح انسحاب العب الجودو الجزائري فتحي نورين من مواجهة 
أمــام  2020 املجــال  أوملبيــاد طوكيــو  خصمــه اإلرسائيــي يف 
الصحافــة العربيــة لتنــاول املوضــوع والبحــث يف األســباب التي 
أوملبيــة  لتفضيــل خســارة ميداليــات  العــرب  الرياضيــني  تدفــع 
املســابقات  يف  إرسائيليــني  العبــني  مواجهــة  عــىل  عامليــة 

الدولية املتنوعة.
واعتــربت صحيفــة "يديعــوت أحرونــوت" اإلرسائيليــة، أن ظاهرة 
مقاطعــة الالعبــني العرب، ورفضهــم مواجهة العبني إرسائيليني 
الــدول  مــع  التطبيــع  إفــالس  مــؤرش عــىل  يف أوملبيــاد طوكيــو، 

العربية.

وذكــرت الصحيفــة أن “عــامل الرياضــة اإلرسائيــي مل يدخــل يف 
صدمــة تامــة عندمــا أعلــن الالعــب الجزائــري فتحــي نوريــن أنــه 
لــن يتنافــس ضــد الالعــب اإلرسائيــي توهــار بوتبــول يف مبــاراة 

الجودو ضمن ألعاب أوملبياد طوكيو".
الالعبــني  مقاطعــة  درجــة  رفــع  “نوريــن  أن  الصحيفــة  ورأت 
يف  يتنافــس  لــن  أنــه  املــأل  عــىل  وأعلــن  درجــة،  اإلرسائيليــني 
لَيــدّي أن تتســخ  طوكيــو، وقــال يف مقابلــة تلفزيونيــة: ال أريــد 

مبصافحة العب صهيوين”.
كام لخص مدربه عامر بن خليف األمر ببساطة قائاًل :" مل يكن 
لنــا حــظ يف القرعــة، فحصلنــا عــىل خصــم إرسائيــي فاضطررنــا 

لالنسحاب".

غزة/وائل الحلبي:
استعاد أهي النصريات صدارة ترتيب دوري الدرجة الثانية 
والكبــري عــىل  الكاســح  فــوزه  بعــد  والجنــوب،  الوســطى  لفــرع 
الصــالح بســبعة أهــداف دون رد، يف املبــاراة التــي جمعــت 
الفريقني عىل ملعب الشــهيد محمد الدرة، لحســاب الجولة 

الثالثة عرشة من البطولة.
وشــهدت املبــاراة تألــق الفــت للمهاجــم إســامعيل أبــو 
دان الــذي متكــن مــن تســجيل خمســة أهــداف مــن أصل 
ســبعة، فيــام ســجل زميليــه محمــد التــري ومحمــد أبــو 

جويد الهدفني اآلخرين.
الفــوز الكبــري ألهــي النصــريات أعــاد الفريــق للصــدارة برصيد 
البلــح  ديــر  اتحــاد  عــن منافســه  نقطتــني  وبفــارق  نقطــة   )33(

الــذي يحتــل املركــز الثــاين، فيــام تجمــد رصيــد الصــالح عنــد 
)14( نقطة يف املركز السابع.

مثــرية  مبــاراة  البلــح  ديــر  واتحــاد  النصــريات  أهــي  وينتظــر 
تجمعهــام يف الجولــة املقبلــة، والتــي ســتلعب نتيجتهــا دورًا 
فــرع  عــن  للدرجــة األوىل  الصاعــد  كبــريًا يف تحديــد مالمــح 

الوسطى والجنوب.

غزة/فلسطني:
الطائــرة  لكــرة  "جــوال"  دوري  بطولــة  بلقــب  الصداقــة  فريــق  َج  ُتــوِّ
جلــوس ملوســم 2021، بعــد تغلبــه عىل فريق الهــالل بنتيجة )-3

2( يف املبــاراة النهائيــة للبطولــة التــي أقيمــت أمــس، عــىل صالــة 

الشهيد سعد صايل مبدينة غزة.
وجــاء تأهــل الصداقــة والهــالل إىل املبــاراة النهائيــة بعــد تغلبهــام 
عــىل فريقــي جمعيــة املعاقــني ونــادي الســالم الذيــن شــاركوا إىل 
جانــب عــدة فــرق أخــرى يف البطولة التي انطلقت الشــهر املايض 

الباراملبيــة  للجنــة  التابــع  جلــوس  الطائــرة  كــرة  اتحــاد  بــإرشاف 
الفلســطينية  الخلويــة  االتصــاالت  رشكــة  وبرعايــة  الفلســطينية 

"جوال".
جديــر بالذكــر أن رشكــة االتصــاالت الخلويــة جــوال، راعــي الرياضــة 
الفلسطينية، تقدم دعمها الدائم للرياضة واالتحادات املختلفة، 
ولها بصمة بارزة يف دعم األنشــطة والفعاليات الرياضية مبختلف 
أنواعهاها، حيث رافقت الرياضة خالل مسريتها ومراحل تطورها 

حتى وصلت للمالعب الدولية وحققت نجاحات عاملية. 

أهلي النصيرات يستعيد 
الصدارة بفوز كاسح على الصالح

الصحف العبرية تعلق على رفض 
الرياضيين العرب مواجهة إسرائيليين

في ألعاب 
القوى 
والسباحة

يتوج بلقب دوري "جوال" 
للكرة الطائرة جلوس الصداقة

النمورة يواصل إضرابه 
عن الطعام في سجون 

االحتالل اإلسرائيلي
غزة/ فلسطني:

يواصــل الكابــن جيفــارا النمــورة, العــب نــادي شــباب دورا واملنتخــب األوملبــي 
التــوايل رفضــا لتجديــد  )15( عــىل  لليــوم  الطعــام  عــن  ســابقًا, إرضابــه املفتــوح 

اعتقاله اإلداري داخل سجون االحتالل الصهيوين.
وكان النمورة "27" عامًا, اعتقل يف شــهر نوفمرب من العام 2020 وهو االعتقال 
الثــاين لــه داخــل ســجون االحتــالل، حيــث ُوصفــت ظــروف اعتقالــه بالســيئة جدًا، 
ال سيام وأنه يقبع يف زنزانة فردية صغرية أشبه باملرحاض، وتفتقد للحد األدىن 

من املقومات اإلنسانية.
وأفــادت هيئــة شــؤون األرسى عــن طريــق محاميهــا أن تراجعًا كبــريًا طرأ عىل صحة 
جيفــارا، حيــث يعــاين مــن أوجــاع بالــرأس وهزال بالجســم ويشــعر بالقشــعريرة يف 

بعض األحيان، ويعاين من "فتاق".
وكابــت الهيئــة بنقلــه للمشــفى، علــام أنــه فقــد مــن وزنــه مــا يقــارب 7 كيلــو غــرام، 

حتى اليوم، حيث كان وزنه عند خوضه اإلرضاب 76 كغم.
وطالــب اتحــاد كــرة القــدم بــرورة التحــرك الرسيــع مــن أجــل إنقــاذ حيــاة جيفــارا 
النمــورة املتــزوج واملعيــل ألرستــه مــن خــالل التواصــل مــع االتحــاد الــدويل لكــرة 

القدم "فيفا", للمساعدة يف اإلفراج العاجل عنه دون قيود أو رشط.

دوري الدرجة الثانية
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الزوايدة يستعيد الصدارة واألهلي يتنازل عنها

خدمات النصيرات وغزة الرياضي يواصالن 
نزيف النقاط والمجمع يدخل المنافسة

غزة/ إبراهيم أبو شعر:
دوري  ترتيــب  صــدارة  الزوايــدة  شــباب  اســتعاد 
الدرجة األوىل، بعد االستفاقة القوية التي حققها 
الفريــق يف الجولــة السادســة عــرة مــن البطولــة، 
عــى  الثانيــة  للجولــة  األهــي  تعــر  مــن  مســتفيدًا 
التــوايل بالتعــادل، فيــا دخــل املجمــع اإلســامي 
مربع املنافسة بكل قوة يف ظل مواصلة انتصاراته 

التي يحققها منذ بداية مرحلة اإلياب.
وفشــل كل مــن خدمــات النصــرات وغــزة الريايض 
منــذ  منــه  يعانيــان  الــذي  النقــاط  نزيــف  وقــف  يف 
لتصبــح  الخســارة  وتلقيــا  اإليــاب،  مرحلــة  بدايــة 

حظوظها أقل يف املنافسة عى الصعود.
• العودة للصدارة

مل يفــوت شــباب الزوايــدة فرصــة اســتعادة صــدارة 
الرتتيــب ومتكــن مــن اعتاءهــا مع ختام منافســات 
الجولــة السادســة عــرة مــن الدرجــة األوىل، بعــد 
مقابــل  بهدفــن  عــى منــاء  للغايــة  الصعــب  فــوزه 
بعــد  توازنــه  اســتعادة  يف  الفريــق  لينجــح  هــدف، 

تعادلن متتالين يف الجولتن السابقتن.
شــبان الزوايــدة نجــح يف التأكيــد عــى أنــه منافــس 

 19 الفريــق رصيــده إىل  رفــع  بعدمــا  مــن ال يشء 
عــن  نقــاط   5 وبفــارق  التاســع،  املركــز  يف  نقطــة 

املراكز املؤدية للهبوط.
• اقتحام متوقع

فجــر املجمــع اإلســامي مفاجــأة مدويــة مــع بدايــة 
نتائجــه  ظــل  يف  املســابقة،  مــن  اإليــاب  مرحلــة 
املميــزة التــي جعلتــه يقتحــم مربــع املنافســة بــكل 
قــوة، خاصــة بعــد فوزه األخر عــى خدمات الربيج 

بثاثة أهداف مقابل هدف.
املجمــع اإلســامي هــو أكــر الفــرق حصــدًا للنقاط 
يف مرحلــة اإليــاب حيــث متكــن مــن تحقيــق الفــوز 
لرفــع  مباراتــن،  يف  وتعــادل  مباريــات  ثاثــة  يف 
متفوقــًا  الرابــع  املركــز  يف  نقطــة   24 إىل  رصيــده 
عــى غــزة الريــايض بفــارق األهــداف واملواجهــات 

املبارشة.
يف املقابــل فــإن خســارة خدمــات الربيــج جعلــت 
املنافســة  يف  حظوظــه  مــن  الكثــر  يفقــد  الفريــق 
عى إحدى بطاقتي الصعود، حيث توقف رصيده 
عنــد 20 نقطــة يف املركــز الثامــن، لتــؤدي النتيجــة 

الستقالة مدرب الفريق أيوب أبو زاهر.

الفريــق  عــودة  برغــم حداثــة  الصعــود  عــى  رشس 
صدارتهــا  يعتــي  أصبــح  التــي  األوىل،  للدرجــة 

برصيد 29 نقطة.
الخســارة أوقفــت زحف منــاء نحو املقدمة وحرمته 
مــن تذليــل الفــارق مــع فــرق املقدمــة، والتــي تعترب 
األوىل للفريــق منــذ بدايــة مرحلــة اإليــاب، ليتوقف 

رصيده عند 21 نقطة يف املركز السادس.
األهي مل يتمكن من تعويض فقدانه لنقطتن يف 
الجولــة املاضيــة أمــام خدمــات خانيونــس، وســقط 
يف فــخ التعــادل مجــددًا أمــام ضيفــه بيــت حانــون 
للتنــازل عــن  لــكل منهــا، ليضطــر  بهــدف  األهــي 
الصدارة والرتاجع للمركز الثاين برصيد 28 نقطة.

الفرصــة الثمينــة التــي الحــت لألهــي يف الجولتن 
مــن  يتمكــن  مل  بالصــدارة  لابتعــاد  املاضيتــن 
فــارق  أن  إال  املناســب،  بالشــكل  اســتغالها 
النقطــة بينــه وبــن الزوايــدة يخفف مــن آثار فقدانه 

لـ4 نقاط يف آخر جولتن.
نتيجــة التعــادل مل تكــن مرضيــة يف نفــس الوقــت 
بالنســبة للحوانــن الذيــن كانــوا يطمحــون باالبتعــاد 
أكر عن مناطق الخطر، إال أن النقطة تبقى أفضل 

• نزيف مستمر
مل يفلــح خدمــات النصــرات وغــزة الريايض من وقف 
بدايــة  منــذ  منــه كليهــا  يعــاين  الــذي  النقــاط  نزيــف 
مرحلة اإلياب، واستمرا يف الرتاجع برتتيب البطولة، 
وخدمــات  املغــازي  خدمــات  أمــام  خســارتها  بعــد 

خانيونس عى التوايل.
جــاره  أمــام  مباراتــه  بــأن متثــل  النصــرات كان يطمــح 
انتفاضــة  لكــن  املســار،  لتصحيــح  بدايــة  املغــازي 
املغــازي جعلــت الفريــق يعود خائبًا من املباراة دون 
أن ينجح يف حصد التعادل عى أقل تقدير، ليتوقف 

رصيده عند 25 نقطة يف املركز الثالث.
البقــاء وال  آمالــه يف  بــكل  التمســك  املغــازي واصــل 
زال يقاتــل حتــى النفــس األخــر مــن أجل ضان البقاء 
بــدوري الدرجــة األوىل، بعدمــا كان مرشــحًا بــكل قــوة 
 6 فقــط  ميلــك  وهــو  األول  الــدور  أنهــى  إذ  للهبــوط 
نقاط، لكنه متكن من تصحيح مساره يف الدور الثاين 
ورفع رصيده إىل 13 نقطة دون أن يتمكن من مغادرة 

املركز الثاين عر واألخر.
غــزة الريــايض هــو اآلخــر ســقط يف فــخ الخســارة عــى 
يــد مضيفــه خدمــات خانيونــس، ليفقــد الفريــق فرصة 

أخرى من أجل العودة للمقدمة ويتوقف رصيده عند 
24 نقطــة يف املركــز الخامــس، لتــزداد عليــه الضغوط 
املقبلــة  املباريــات  يف  التــوازن  اســتعادة  أجــل  مــن 

وتعزيز مكانته يف املنافسة عى الصعود.
الفــوز  هــذا  اســتثار  يف  نجــح  خانيونــس  خدمــات 
عــى أفضــل صــورة بعدمــا قفــز للمركــز الســابع برصيــد 
21 نقطــة متســاويًا مــع منــاء صاحــب نفــس الرصيــد 
والذي يتواجد يف املركز السادس، ليخفف خدمات 
خانيونــس مــن الضغــوط التــي ألقيــت عليــه يف الفــرتة 
مناطــق  عــن  جيــدة  مبســافة  ابتعــد  بعدمــا  املاضيــة 

الخطر يف الرتتيب.
• تعادل مخيب

األقــى  مبــاراة  عــى  نفســه  الســلبي  التعــادل  فــرض 
والقادسية، والتي ترضر من نتيجتها الفريقن، يف ظل 
مســاعي األقــى للدخول يف مناطــق األمان ومحاوالت 

القادسية للهرب من شبح الهبوط للدرجة الثانية.
تواجــد  ظــل  عــى وضعهــا يف  األمــور  أبقــى  التعــادل 
وبفــارق  نقطــة،   18 برصيــد  العــارش  باملركــز  األقــى 
أربعــة نقــاط عــن القادســية الــذي يتواجــد يف املركــز 

الحادي عر وقبل األخر برصيد 14 نقطة.

حصاد الجولة الـ"16" لدوري الدرجة األولى
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مدريد/)أ ف ب(:
أعلــن نــادي ريــال مدريــد االســباين لكرة القدم، أمــس، متديد عقد مدافعه الدويل داين 

كارفاخال، حيث سيبقى يف صفوف النادي املليك حّتى عام 2025.
"وّقــع دانييــل كارفاخــال عــى  بيــان  الــدوري املوســم املنــرم يف  بطــل  وأفــاد وصيــف 
متديد عقده مع ريال مدريد، بحضور رئيس النادي فلورنتينو برييس" وسيبقى "مرتبطًا 

بالنادي حّتى 30 حزيران/يونيو 2025".
وتدرج كارفاخال )29 عامًا( يف الفئات العمرية يف نادي العاصمة مدريد بدءا من عام 

2002، قبل أن ينضم إىل الفريق الرديف يف عام 2020.
عــاد   ،2012-2013 ليفركــوزن يف موســم  بايــر  مــع  الــدوري األملــاين  وبعــد تجربــة يف 
العــب الــرواق االميــن إىل ملعــب "ســانتياغو برنابيــو" يف عــام 2013 وســاهم يف احــراز 
"لــوس بالنكــوس" للعديــد مــن األلقــاب، منهــا لقــب الــدوري مرتــن ودوري أبطــال أوروبــا 

أربع مرات.
وغاب كارفاخال عن 37 مباراة يف املوسم املنرم بسبب االصابات وفريوس كورونا.

الرياض / )أ ف ب(:
نــادي األهــي الســعودي لكــرة القــدم أمــس، تعاقــده مــع العــب ليــدز يونايتــد  أعلــن 

اإلنجليزي السابق، الجناح املقدوين إزجان أليوسيك يف صفقة انتقال حر.
وانتهى عقد أليوسيك مع ليدز الذي يرشف عى تدريبه االرجنتيني مارسيلو بييلسا 

يف حزيران/يونيو املايض.  
وبامــكان أليوســيك، البالــغ 29 عامــًا، اللعــب كظهــري أيرس أو كجناح يف خط الوســط، 
علاًم أنه خاض يف املوسم املنرم 36 مباراة يف الدوري االنكليزي املمتاز، سجل 

خاللها هدفن. 
ونــرش األهــي مقطــع فيديــو يف حســابه الرســمي عــى "تويــر" ظهــر خاللــه أليوســيك 

وهو يحيي جامهري النادي باللغة العربية قائاًل "السالم عليكم".  
وتابــع حديثــه باللغــة االنكليزيــة "جامهــري األهي... عائلة األهي... إزيان  أليوســيك  
يحدثكــم يف يــوم مميــز انــه يــوم ميــالد الرئيــس ماجــد النفيعــي )رئيس األهي(. مســر 
ماجد امتنى لك يوم ســعيد برفقة عائلتك، وهو كذلك يوم مميز بالنســبة يل، أيضًا 

يوم خاص بالنسبة يل وقعت يف نفس يوم ميالد ماجد".

روما/)أ ف ب(:
ُوِضــع جميــع أفــراد الفريــق األّول لكــرة القــدم بنادي يوفنتــوس االيطايل يف الحجر 
الصحي بعد أّن جاءت نتيجة فحص فريوس كورونا الذي خضع له العبه التونيس 

حمزة ربيعة إيجابية، كام أعلن النادي التوريني الخميس.
وقال بيان صادر عن نادي السيدة العجوز "خالل الفحص الطبي الروتيني الذي 

يخضع له الالعبون، تبن أن الالعب حمزة ربيعة مصاب بـ +كوفيد+19-".
وأضــاف "يســمح االجــراء املتبــع لجميــع االفــراد الذيــن جــاءت نتيجتهــم ســلبية ان 
يقومــوا بتامريــن عاديــة وخــوض املباريــات يف مــا بينهــم لكنهــم ال يســتطيعون 

االختالط مع أحد من خارج املجموعة".
املوســم  يف  االّول  الفريــق  صفــوف  اىل  اســتدعي  عامــًا(   22( ربيعــة  أن  يذكــر 

املايض بعد ان تدرج يف الفئات العمرية للنادي االيطايل الشاميل العريق.

إقالة سوكر
من رئاسة االتحاد 

الكرواتي لكرة القدم

وضـع جميـع أفـراد 
يوفنتــوس فـي الحجـــر 
بسبب "إيجابية" ربيعة

يمدد عقده 
مع ريال مدريد 

حّتى 2025

كارفاخال

ينضم إلى 
صفوف 
األهلي 

السعودي

أليوسكي

زغرب/)أ ف ب(:
أقال االتحاد الكروايت لكرة القدم، أمس، رئيسه واملهاجم الدويل السابق 
دافور سوكر من منصبه الذي كان يشغله منذ عام 2012، وعّن املرشح 

الوحيد املدير التنفيذي ماريان كوستيتش خلفًا له.
وجــاء قــرار االقالــة قبــل انتهــاء مــدة واليــة ســوكر يف كانــون األّول/ديســمرب 
املقبــل، مببــادرة مــن اللجنــة التنفيذيــة لالتحاد املحــي للعبة التي دعت 

إىل إجراء انتخابات مبكرة يف وقت سابق من العام الحايل.
قال هداف املنتخب الكروايت برصيد 45 هدفًا يف 69 مباراة "أنا سعيد 
ألين كنــت جــزءًا مــن أكــرب النجاحــات يف كــرة القــدم الكرواتيــة كالعــب 

وكرئيس لالتحاد الكروايت لكرة القدم".
ودافــع ســوكر، البالــغ 53 عامــًا، عــن ألــوان فريــق ريــال مدريــد االســباين، 
كــام قــاد منتخــب بــالده الحتالل املركز الثالث يف مونديال فرنســا 1998 

حيث توج هدافًا بـ 6 أهداف.
ومل تتوضــح بعــد أســباب اقالــة ســوكر، غــري أن وســائل إعــالم محليــة أثــارت 
تكهنــات حــول عــدم قــدرة ســوكر عــى التعامل مع املشــكالت التي تعاين 

منها كرة القدم الكرواتية، وتحديدًا الضعف يف املنشآت.
وكانــت قنــاة تلفزيونيــة محليــة بثــت يف وقت ســابق من األســبوع الحايل، 
تســجياًل ملحادثــة هاتفيــة مزعومــة بــن رجــل كــرة القــدم القــوّي زدرافكــو 
ماميتش واملحكوم عليه بالســجن بتهم الكســب غري املرشوع، ومســؤول 

سابق يف االتحاد املحي يدعى زوريسالف رسيربيتش.
قــال ماميتــش الــذي هــرب إىل البوســنة والهرســك لتفــادي ســجنه "يجــب 
أن تبــدأ يف تغيــري العالقــات يف االتحــاد، ال ميكــن لســوكر أن يبقى رئيســًا، 

نهاية القصة".
ومل ينــِف رسيربيتــش لقنــاة "نوفــا" حصــول محادثــات هاتفيــة مــع الرئيــس 
الســابق لدينامــو زغــرب بهــدف "تحليــل مباريــات"، ولكــن مــن دون توضيح 

وقت حدوثها.
يف املقابل، التزم سوكر الصمت رافضًا التعليق عى الحادثة.

طوكيو/)أ ف ب(:
 )17( النهائيــات  نتائــج  يــي  مــا  يف 
التــي ســجلت أمــس، يف دورة األلعاب 
األوملبيــة الصيفيــة املقامــة يف طوكيو 

حتى 8 آب/اغسطس: 
• منافسات الرجال:

ذهبيــة:  حــرة:  م   100 ســباحة   -
فضيــة:  دريســل،  كايليــب  األمــرييك 
برونزيــة:  تشــاملرز،  كايــل  األســرايل 

الرويس كليمنت كوليسنيكوف
ذهبيــة:  حــرة:  م   800 ســباحة   -
فضيــة:  فينــك،  روبــرت  األمــرييك 
اإليطايل جورجو بالرينيريي، برونزية: 

األوكراين ميخايلو رومانتشوك
ذهبيــة:  صــدرًا:  م   200 ســباحة    -
ســتابلتي-كوك،  أيــزاك  األســرايل 
كامينغــا،  أرنــو  الهولنــدي  فضيــة: 

برونزية: الفنلندي مايت ماتسون
ذهبيــة:  )تــراب(:  الحفــرة  رمايــة   -
فضيــة:  ليبتــاك،  يــريي  التشــييك 
كوســتيلييك،  دافيــد  التشــييك 
برونزيــة: الربيطــاين ماثيــو جــون كاورد 

هويل

كراوتيــا،  ذهبيــة:  زوجــي:  تجذيــف   -
فضية: رومانيا، برونزية: الدمنارك

خفيــف:  وزن  مبجذافــن  زوجــي   -
أملانيــا،  فضيــة:  إيرلنــدا،  ذهبيــة: 

برونزية: إيطاليا
ذهبيــة:  كلــغ:   -100 وزن  جــودو   -
اليابــاين آرون وولــف، فضيــة: الكــوري 
برونزيــة:  تشــو،  غوهــام  الجنــويب 
برونزيــة:  فونســيكا،  جــورج  الربتغــايل 

الرويس نياز إيلياسوف 
• منافسات السيدات:

ذهبيــة:  فراشــة:  م   200 ســباحة   -
فضيــة:  يــويف،  تشــانغ  الصينيــة 
برونزيــة:  ســميث،  ريغــان  األمريكيــة 

األمريكية هايل فليكينغر
حــرة:  م   200 مــرات  أربــع  التتابــع   -
الواليــات  فضيــة:  الصــن،  ذهبيــة: 

املتحدة، برونزية: أسراليا
ذهبيــة:  متعــرج:  كانــوي  الكانــوي-   -
فضيــة:  فوكــس،  جيســيكا  األســرالية 
الربيطانيــة مالــوري فرانكلــن، برونزية: 

األملانية أندريا هريزوغ
- تجذيــف زوجــي: ذهبيــة: نيوزيلنــدا، 

فضية: روسيا، برونزية: كندا 
وزن  مبجذافــن  زوجــي  التجديــف   -
فضيــة:  إيطاليــا،  ذهبيــة:  خفيــف: 

فرنسا، برونزية: هولندا
ذهبيــة:  )تــراب(:  الحفــرة  رمايــة   -
ريهــاك  ســوزانا  الســلوفاكية 
األمريكيــة  فضيــة:  شتيفيتشــيكوفا، 
أليســاندرا  برونزيــة:  براونينــغ،  كايــل 

برييي من سان مارينو
ذهبيــة:  كلــغ:   -78 وزن  جــودو   -
فضيــة:  هامــادا،  شــوري  اليابانيــة 
برونزيــة:  مالونغــا،  مادلــن  الفرنســية 
برونزيــة:  فاغــر،  آّنا-ماريــا   األملانيــة 

الربازيلية مايرا أغيار 
روســيا،  ذهبيــة:  الشــيش:  مبــارزة   -

فضية: فرنسا، برونزية: إيطاليا
- كــرة الطاولــة: ذهبيــة: الصينية تشــن 
مينــغ، فضيــة: الصينيــة ســون ينغشــا، 

برونزية: اليابانية ميام إيتو
ذهبيــة:  الكاملــة:  املســابقة  جمبــاز   -
األمريكية سونيزا يل، فضية: الربازيلية 
الروســية  برونزيــة:  أنــدرادي،  ريبيــكا 

أنجيلينا ميلينكوفا

الجزائر/)أ ف ب(:
عــرب العــب الجــودو الجزائــري فتحــي نورين الذي 
قــرار  بعــد  "فخــره"  عــن  أمــس،  الجزائــر  إىل  عــاد 
تجنبــًا   2020 طوكيــو  أوملبيــاد  مــن  انســحابه 

ملواجهة العب إرسائيي.
الجزائــر  مطــار  يف  لصحافيــن  نوريــن  وقــال 
"اتخــذت القــرار مــع مــدريب وأنــا افتخــر بــه. هــذا 
ويــرشف  عائلتــي  ويــرشف  أوال  يرشفنــي  القــرار 
الشعب الجزائري والدولة الجزائرية، ألن الرئيس 
عبد املجيد تبون رصح أمام العامل أننا ال نبارك 

التطبيع وندعم القضية الفلسطينية".
الكيــان  أغضبــت  أننــي  مــرسور  "أنــا  وأضــاف 
مــن  )داعمــة(  اتصــاالت  وتلقيــت  الصهيــوين، 

أتردد يف اتخاذ قرار االنسحاب".
تبعــًا لذلــك، أعلنــت اللجنــة التنفيذيــة لالتحــاد 
الــدويل للجــودو توقيــف نوريــن ومدربــه عــامر بن 

يخلف مؤقتًا.
وقــال االتحــاد الــدويل للجــودو إن موقــف نوريــن 
الــذي   ")...( االتحــاد  "يتعــارض متامــًا وفلســفة 
وتعزيــز  التمييــز،  لعــدم  صارمــة  "سياســة  لديــه 

التضامن كمبدأ أسايس، تعززه قيم الجودو".
قانــون  إىل  تســتند  الجــودو  "رياضــة  أن  وتابــع 
والصداقــة،  االحــرام  يتضمــن  قــوي،  أخالقــي 
متييــز،  أي  مــع  نتســامح  ولــن  التضامــن  لتعزيــز 
األساســية  واملبــادئ  القيــم  مــع  يتعــارض  ألنــه 

لرياضتنا".

العامل العريب واإلسالمي".
وكان مقــررًا أن يواجــه نوريــن، الســوداين محّمــد 
عبــد الرســول يــوم 24 مــن شــهر متوز/يوليــو يف 
احتامليــة  مــع  الـــ64،  دور  يف  األوىل  مباراتــه 
32 مــع اإلرسائيــي توهــار  الــدور  أن يلتقــي يف 

بوتبول يف فئة 73 كلغ رجال.
موعــد  مــن  أيــام  أربعــة  قبــل  أعلــن  نوريــن  لكــن 
الريــايض ألن  الحــدث  مــن  انســحابه  املواجهــة، 
"القضية الفلسطينية أكرب من هذه األمور وهذا 

قرار ال رجعة فيه".
وأوضــح لــدى عودتــه إىل الجزائــر "انصدمــت ملــا 
شــاهدت أن القرعــة أوقعتنــي مــع مصــارع الكيان 
مل  لكنــي  أنتظــره،  أكــن  مل  مــا  وهــو  الصهيــوين، 

وهــذه هــي املــرة الثانيــة التــي ُيقــدم فيهــا نوريــن 
عــى خطــوة مامثلــة، بعــد بطولــة العــامل للجــودو 
كان  حينــام  أيضــًا،  طوكيــو  يف   2019 عــام 

سيواجه الالعب اإلرسائيي نفسه.
يف  منــع  أن  للجــودو  الــدويل  لالتحــاد  وســبق 
ترشين األول/أكتوبر 2019، إيران من املشاركة 
يف املنافســات الدوليــة بســبب رفضهــا الســامح 
لالعبيها مبواجهة نظرائهم اإلرسائيلين، وأبرزها 
قضيــة بطــل العــامل 2018 لــوزن مــا دون 81 كلــغ 
ألربعــة  أوقــف  الــذي  مــاليئ،  ســعيد  املعــارض 

أعوام اعتبارًا من 18 أيلول/سبتمرب 2019.
حتــى  لعقوبــة"  يتعــرض  "ال  أن  نوريــن  ومتنــى 

ينمكن من "إكامل مشواره" الريايض.

ا في أولمبياد طوكيو فخور بعدم مواجهته خصًما صهيونيًّ
الجزائري فتحي نورين

نتائج منافسات 17 لعبة 
في أولمبياد طوكيو أمس
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شهيد برصاص االحتالل عقب ... 
10 مواطنــن برصــاص االحتــالل، يف مواجهــات  مــن  أكــر  طبيــة إصابــة 
اندلعــت مــع قــوات االحتــالل يف بلــدة بيــت أمــر، بعــد ظهــر أمــس، عقب 

تشييع جثامن الشهيد العالمي.
وشّيعت جامهري غفرية من أبناء شعبنا يف بلدة بيت أمر، أمس، جثامن 

الشهيد الطفل العالمي إىل مثواه األخري يف مقربة البلدة.
وانطلق موكب التشــييع من املستشــفى األهيل يف الخليل، وصوال إىل 
منــزل عائلتــه التــي ألقــت نظــرة الــوداع عليــه، ثــم حمــل عــى األكتــاف نحو 
مسجد البلدة، حيث أدى املشيعون صالة الجنازة عى جثامنه، قبل أن 

يوارى الرى يف مقربة الشهداء.
ونعت حركة املقاومة اإلسالمية "حامس" الشهيد عوض.

ووجــه الناطــق باســم حــامس حازم قاســم يف بيان التحيــة ألهايل بيت أمر 
الذيــن يخوضــون املواجهــات مــع جيــش االحتــالل، كامتــداد لثورة شــعبنا 

يف الضفة الغربية الباسلة.
التحريــر، وأن  وقــوًدا ملعركــة  الزكيــة ســتظل  الدمــاء  أن هــذه  وأشــار إىل 

ارتقاء الشهداء سيزيد إرصار شعبنا عى ثورته.
واقتحــم مســتوطنون، صبــاح أمــس، باحــات املســجد األقــى املبــارك، 

بحامية رشطة االحتالل اإلرسائييل.
وأفــاد شــهود عيــان بــأن 88 مســتوطنا اقتحمــوا باحــات األقــى عــرب بــاب 
وأدوا  اســتفزازية،  جــوالت  ونفــذوا  مجموعــات،  شــكل  عــى  املغاربــة، 

طقوسا تلمودية.
كام اقتحم مستوطنون املنطقة األثرية يف بلدة سبسطية شامل نابلس.

مســؤويل  مــن  عــددا  إن  عــازم:  محمــد  سبســطية  بلديــة  رئيــس  وقــال 
إجــراءات  وســط  البلــدة،  يف  األثــري  املوقــع  اقتحمــوا  املســتوطنات 

عسكرية مشددة من قوات االحتالل اإلرسائييل.
وأضــاف أن قــوات االحتــالل أغلقــت املوقــع األثــري والطــرق املؤدية إليه، 

لتأمن اقتحام املستوطنن.
مــن  أســبوعية  اقتحامــات  شــهدت  املاضيــة  األشــهر  أن  إىل  وأشــار 

املستوطنن لهذا املوقع.

"الصحة" و"التنمية" 
عان مذكرة تفاهم  توقِّ

لتمكين ذوي اإلعاقة
غزة/ فلسطن:

عت وزارتا الصحة والتنمية االجتامعية، أمس، مذكرة تفاهم  وقَّ
لتمكــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول عــى الخدمــات 
الصحــة  وزارة  مقــر  التوقيــع يف  مراســم  جــرت  الصحيــة، حيــث 

مبدينة غزة.
وقال وكيل وزارة الصحة د.يوسف أبو الريش: إن املذكرة تأيت 
الهادفــة إىل متكــن  والنقاشــات  اللقــاءات  مــن  لجملــة  تتويًجــا 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الحصــول عــى الخدمــات الصحية، 
من مبدأ التكامل واملشاركة مع الجهات الحكومية واملجتمعية 

ذات العالقة.
بــدوره، عــدَّ وكيــل وزارة التنميــة االجتامعية د.غــازي حمد، هذه 
املذكرة تأكيًدا عى الحرص الذي توليه املؤسسات الحكومية 
العناويــن  يف  ومتكينهــم  اإلعاقــة  ذوي  األشــخاص  لرعايــة 

الخدماتية وخاصة الصحية.

غزة/ فلسطن:
أوىص ممثلــون عــن قطــاع التأهيل يف شــبكة 
املنظــامت األهليــة الفلســطينية وحقوقيــون 
ومختصــون بــرورة إعــداد "تقريــر ظــل حول 
حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وتقدميه إىل 

األمم املتحدة".
"تقريــر  يتــدارك  أن  أهميــة  عــى  وشــددوا 
الظــل" كل الثغــرات والنواقــص يف "التقريــر 
فلســطن  دولــة  متــه  قدَّ الــذي  الرســمي" 
إىل األمــم املتحــدة، وأن يركــز عــى حقــوق 
األشــخاص ذوي اإلعاقــة وواجبــات األطــراف 
فلســطن  ودولــة  العالقــة  ذات  املختلفــة 

وسلطات االحتالل اإلرسائييل تجاههم.
التــي  كــام طالبــوا، خــالل الجلســة الحواريــة 

نظمتها الشبكة أمس، ضمن مرشوع "تعزيز 
املنظــامت  قــدرات  وبنــاء  الدميقراطيــة 
األهلية" بالرشاكة مع املســاعدات الشعبية 
الرنويجيــة، مبناقشــة "التقريــر األويّل لدولــة 
فلســطن الخــاص باتفاقيــة األشــخاص ذوي 
املتحــدة  األمــم  اتفاقيــة  ونــرش  اإلعاقــة"، 
لحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف جريــدة 
مــن  جــزًءا  تصبــح  يك  الرســمية"،  "الوقائــع" 

املنظومة القانونية النافذة املفعول. 
قانــون  إعــامل  أهميــة  املشــاركون  وأكــد 
املعاق الفلسطيني، وإصدار بطاقة املعاق 

وغريها من الحقوق الواردة ضمن القانون.
األهليــة  املنظــامت  شــبكة  مديــر  وقــال 
الشــعب  إن  الشــوا:  أمجــد  غــزة  قطــاع  يف 

سياســية  ظروًفــا  يعيــش  الفلســطيني 
واقتصادية واجتامعية صعبة للغاية بســبب 
واالنقســام  اإلرسائيــيل  والحصــار  االحتــالل 
ذوي  األشــخاص  واقــع  وأن  الفلســطيني 

اإلعاقة يزداد تدهوًرا.
وأكد الشــوا أنه ال يتم إعامل معظم الحقوق 
الــواردة يف قانــون املعــاق الفلســطيني، مبــا 
يف ذلك أن تخصص املؤسسات نسبة 5% 

الوظائف لديها لألشخاص ذوي اإلعاقة.
كورونــا  جائحــة  تأثــريات  أن  إىل  وأشــار 
ذوي  األشــخاص  عــى  مضاعفــة  جــاءت 
املعــاق  قانــون  داعًيــا إىل مراجعــة  اإلعاقــة، 
الفلســطيني، واإلعــداد جيــدا لتقريــر الظــل، 

الذي ميثل أداة للضغط واملنارصة.

الشيخ "خليل الميس"
"األوقاف" تنعى أحد كبار 

علماء المسلمين في لبنان 
غزة/ فلسطن:

الشــيخ  أمــس،  الدينيــة،  والشــؤون  األوقــاف  وزارة  نعــت 
العالمــة خليــل امليــس، مفتــي زحلــة والبقــاع يف دولة لبنان، 
وأحد كبار العلامء املســلمن فيها، الذي وافته املنية بعد 

حياة حافلة قضاها يف الدعوة إىل الله تعاىل.
وتقدمــت وزارة األوقــاف بأحــر التعــازي واملواســاة مــن أرسة 
الفقيد وعائلته واألمتن العربية واإلسالمية عامة والشعب 

اللبناين خاصة.
وقالت: "ننعى يف وزارة األوقاف شــيًخا كبرًيا وعامًلا فقيًها 
والعلــامء  والعلــم  الديــن  لخدمــة  وحياتــه  نفســه  نــذر  وِرًعــا، 
البــن،  ذات  وإصــالح  النــاس  خدمــة  يف  وســعى  والنــاس، 
غرية عى مصالح املسلمن ورفًعا من شأنهم، وعرف بحبه 
مــن  العديــد  ولــه  الدعــاة،  والعلــامء وخدمــة  وللعلــم  للخــري 
اإلســهامات التــي خدمــت قضايا األمــة ويف مقدمتها قضية 

فلسطن".

غزة/ فلسطن:
املستشــار  للقضــاء،  األعــى  املجلــس  رئيــس  أكــد 
محمــد عابــد، أن القضــاء يعمــل وفــق اســراتيجيات 
االحتقــان  حالــة  مــن  للتخفيــف  واضحــة  وسياســات 
ولتحقيــق  الفلســطيني،  الشــارع  يف  املوجــودة 
وزارة  أهميــة  إىل  مشــرًيا  املجتمعــي،  االســتقرار 
الداخلية يف حفظ االستقرار العام خالل اإلجراءات 

القضائية وما بعدها وتعترب رضورة مكملة لذلك.
جــاء ذلــك خــالل اســتقباله وفــًدا يرأســه وكيــل وزارة 
الداخليــة واألمــن الوطنــي اللواء نارص مصلح وبرفقته 
املديــر العــام لقــوى األمــن اللــواء محمــود أبــو وطفــة، 
واملديــر العــام للرشطــة القضائيــة العميــد وئــام مطر، 
أبــو  جــامل  املقــدم  الشــجاعية  رشطــة  مركــز  ومديــر 
كميــل، ومديــر الرشطــة القضائيــة فــرع غــزة املقــدم 
محمــد أبــو حســنن، ورئيــس لجنــة العشــائر الدكتــور 

عــالء الديــن العكلــوك، ولفيًفــا مــن قيــادات تنظيميــة 
ومجتمعية.

األعــى  املجلــس  عــام  أمــن  اســتقبالهم  يف  وكان 
للقضاء املستشار مسعود الحشاش، واملدير العام 
للمحاكــم النظاميــة م. ماهــر الرفــايت، ومديــر ديــوان 

رئيس املجلس محمود الحفني.
وتوافق املجتمعون خالل اللقاء عى رضورة تكاتف 
املجتمــع  يف  واالســتقرار  األمــن  لحفــظ  الجهــود 
ردع  خــالل  مــن  ترابطــه  عــى  بالعمــل  الفلســطيني 
مرتكبــي الجرائــم عى اختالفهم واســتخدام أســاليب 
من شــأنها تحقيق الردع العام خاصة ألصحاب العود 

وتعزيز مفهوم العدالة الناجزة لدى الجميع.
بــن  الوثيقــة  العالقــة  إىل  أشــار  مصلــح  مــن جهتــه، 
الداخليــة والقضــاء خاصــة يف تنفيذ األحكام وقضايا 

الذمم املالية واملخدرات والقتل.

"مديرية التدريب" بوزارة الداخلية 
تعقد دورة "األمن السيبراني"

غزة/ فلسطن:
واألمــن  الداخليــة  وزارة  يف  للتدريــب  العامــة  املديريــة  عقــدت 
 30 اســتهدفت  الســيرباين"،  "األمــن  بعنــوان  بغــزة، دورة  الوطنــي 

ضابًطا من العاملن بالوزارة، بواقع 12 ساعة تدريبية.
وأشــارت إىل أن الــدورة تهــدف إىل إكســاب املشــاركن املعرفــة 
بقواعد األمن السيرباين وأسسه وعنارصه، والتهديدات املختلفة 
تنميــة  يف  لإلســهام  املعلومــات،  نظــم  مســتخدمي  تهــدد  التــي 
مهــارات املشــاركن التقنيــة والتكنولوجيــة وتعزيزهــا مبــا يواكــب 

التطورات التي تشهدها هذه املجاالت.
بــأن الــدورة تضمنــت مجموعــة مــن املعــارف واملفاهيــم  وأفــادت 
والجرائــم  االجتامعيــة  والهندســة  اإلنرنــت  حــول  األساســية 
مــع  التعامــل  وكيفيــة  الشــخصية  الحاميــة  وأســس  املعلوماتيــة 
مواقــع التواصــل االجتامعــي واألجهــزة املحمولــة وحاميــة بياناتهــا 

واستعادتها.

رام الله/ فلسطن:
اإلنســان  لحقــوق  املســتقلة  الهيئــة  دعــت 
اشــتية  محمــد  حكومــة  املظــامل"،  "ديــوان 
مــن  وفوريــة  عمليــة  خطــوات  اتخــاذ  إىل 
أجــل القضــاء عــى ظاهــرة انتشــار الســالح 
القانونيــة  غــري  األســلحة  جميــع  ومصــادرة 

وتقديم املتهمن بحيازتها إىل العدالة.
تتابــع  إنهــا  أمــس،  بيــان  الهيئــة يف  وقالــت 
املمتلــكات  وتدمــري  الشــغب  أحــداث 
يف  وقعــت  التــي  النــار  وإطــالق  الخاصــة 
مدينــة الخليــل يــوم 27 يوليو/متــوز2021 
عقب قْتل املواطن املأســوف عى شــبابه 

النــار عليــه وســط  باســل الجعــربي بإطــالق 
مدينة الخليل.

املؤســفة  األحــداث  تلــك  أن  وأضافــت 
والتــي تــأيت يف ســياق الثــأر، ومــا يســمى بـــ 
ا يف  "فــورة الــدم" باعتبارهــا تقليًدا عشــائريًّ
فلســطن ويتخللهــا ارتــكاب أعــامل العنــف 
مــن عائلــة املجنــي عليــه )...( وتطــال دامًئا 
بالجرميــة  لهــم  عالقــة  ال  أبريــاء  أشــخاًصا 
املرتكبة، "إمنا متثل إهداًرا لحقوق األفراد 
وحرياتهم األساسية، وتنكًرا ملبادئ سيادة 

القانون، ورشعنة للعقوبات الجامعية".
وأعربــت الهيئــة عــن أســفها بــأن تقابــل هذه 

األحــداث يف أغلــب الحــاالت بتســامح مــن 
القانــون عــى حــد  إنفــاذ  العشــائر وجهــات 

سواء.
ت الهيئــة فوىض الســالح أحد أســباب  وعــدَّ
مــن  تقــّوض  والتــي  فلســطن،  يف  الجرائــم 
الفلســطينية  القانــون  إنفــاذ  أجهــزة  ســيطرة 
األفــراد  حاميــة  يف  بواجبهــا  وقيامهــا 

وممتلكاتهم.
كــام دعــت العشــائر يف جميــع املحافظات 
أعلنتهــا  التــي  الــرشف  مواثيــق  التــزام  إىل 
فــورة  تحــرم  والتــي  الســابقة  الســنوات  يف 
الــدم والجلــوة العشــائرية. وطالبــت الهيئــة 

اإلجــراءات  اتخــاذ  بــرورة  اشــتيه  حكومــة 
الالزمة لحامية حياة املواطنن وســالمتهم 

وأمنهم الشخيص وصون ممتلكاتهم.
ســيادة  مبــدأ  إنفــاذ  إىل  كذلــك  ودعــت 
القانــون مبســاواة دون متييــز، واإلرساع يف 
الجعــربي  املواطــن  بقْتــل  التحقيــق  إنجــاز 
وتقديــم املتهمــن بقتلــه إىل العدالــة وفًقــا 
مــن  كل  ومالحقــة  القانونيــة،  لإلجــراءات 
يثبــت لــه عالقــة بأعــامل العنــف والشــغب 
متهيــًدا  القتــل  جرميــة  أعقبــت  التــي 
اإلجــراءات  وفــق  العدالــة  إىل  لتقدميهــم 

القانونية.

واشنطن/ فلسطن:
وّقــع أكــر مــن ألــف أكادميــي وفنــان وســيايس عاملــي، 
وثيقة إعالن مبادئ تطالب بإدانة )إرسائيل( ومعاقبتها 
التــي  "األبارتهايــد"  العنــري  الفصــل  جرائــم  عــى 

ترتكبها يف فلسطن.
وجاء يف الوثيقة، التي أطلقت يف الواليات املتحدة، 
بحــق  متواصلــة  كارثــة  يف  تســببت  )إرسائيــل(  "إن 
بالنكبــة،  تعــرف  عامــا   73 الفلســطيني طيلــة  الشــعب 
تضمنــت تهجــريا جامعيــا وتطهريا عرقيــا وجرائم حرب، 

وجرائم ضد اإلنسانية".
وأضافــت أن ")إرسائيــل( أنشــأت نظــام فصــل عنــري 
عــى كامــل أرايض فلســطن التاريخيــة، وأعلنــت ذلك 
والحقــوق  اليهوديــة  الســيادة  ادعائهــا  عــرب  املــأل  عــى 
بتقريــر املصــري يف كل فلســطن  الحريــة  اليهوديــة 

الكنيســت قانــون يهوديــة  تبنــي  التاريخيــة، مــن خــالل 
الدولة عام 2018".وقالت: "إن تأكيد الطابع العنري 
لـ)إرسائيل( وتوثيقه بشكل شامل، تم من قبل منظامت 
حقوق اإلنسان مثل بتسيلم، وهيومن رايتس ووتش"، 
مشــرية إىل أن ")إرسائيــل( تنفــذ دورًيــا عنًفــا واســًعا لــه 
ال  الفلســطيني،  املــدين  املجتمــع  عــى  مدمــرة  آثــار 
ســيام ضــد ســكان قطــاع غــزة الــذي يعــاين دمــاًرا واســع 
النطاق يؤدي إىل قتل جامعي وآالف الجرحى، وحصار 
مســتمر". وأعلــن موّقعــو الوثيقــة رفضهــم القاطع لنظام 
فلســطن  أرض  عــى  أقيــم  الــذي  العنــري  الفصــل 
التاريخية وُفرِض عى الشــعب الفلســطيني كامال مبن 
فيــه الالجئــون واملنفيــون أينــام كانــوا يف العامل، وحثوا 
حكوماتهــم "عــى التوقــف الفوري عن التواطؤ مع نظام 

الفصل العنري اإلرسائييل".

غزة/ فلسطن:
للرشطــة  العــام  املديــر  أصــدر 
أمــس،  صــالح،  محمــود  اللــواء 
قراًرا بتعين عدد من املديرين 
يف  الرشطــة  ملراكــز  الجــدد 

قطاع غزة.
أن  الرشطــة  وأوضحــت 

مقــدم  شــملت  التعيينــات 
مركــز  مديــر  الخطيــب  محمــد 
رشطة جباليا املعسكر، ومقدم 
رشطــة  مركــز  مديــر  مهنــا  نهــاد 
طلعــت  ومقــدم  الشــاطئ، 
جودة مدير مركز رشطة الرمال، 
مــدير  فرينــة  أحمــد  ومقــدم 

مركز رشطة الشيخ رضوان.
الخطــوة  هــذه  أن  وذكــرت 
الجهــود  تعزيــز  إطــار  يف  تــأيت 
الرشطــة  قيــادة  مــن  املبذولــة 
الرشطــي،  األداء  تحســن  يف 
خدمــة  أفضــل  وتقديــم 

للمواطنن.

غزة/ فلسطن:
أعلنــت مباحــث شــامل قطــاع غــزة، أمــس، ضبط 

نحو ألف قطعة من األلعاب النارية الخطرة.
مــت جولــة  أنهــا نظَّ وأوضحــت مباحــث الشــامل 
عــى باعــة املفرقعــات النارية الخطرة، قبيل أيام 
مــن إعــالن نتائــج الثانويــة العامــة حيــث ُضبطــت 

رفح/ فلسطن:
ديــن  حــول  مالًيــا  خالًفــا  رفــح  رشطــة  مركــز  أنهــى 
ســنوات  عــدة  قبــل  مواطَنــْن  بــن  وقــع  رشعــي 

بقيمة 7500 دينار أردين.
وذكــر مديــر قســم الشــكاوى يف املركــز، املقــدم 
ســامي أبــو ســنجر، أن القســم تلقــى شــكوى مــن 

الكمية املذكورة عى مدار يوَمْي عمل. وذكرت 
يف  تســتخدم  مــواد  ضبطــت  أنهــا  املباحــث 

تصنيع املفرقعات. 
وإحالــة  ضبــط  محــارض  تدويــن  إىل  وأشــارت 
تحقيــق  مكتــب  إىل  واملضبوطــات  املتهمــن 

الرشطة الستكامل اإلجراءات القانونية.

املواطــن )م.ن( مفادهــا بــأن لــه ديًنــا رشعًيــا يف 
ذمة املواطن )ن.د( بقيمة 7500 دينار.

الخــالف  طــريف  جمــع  القســم  أن  إىل  وأشــار 
بتقســيط  حــل  وتوصــل إىل  لبّيناتهــام،  واســتمع 
خــالل  "مــن  املديــن،  عــى  املســتحق  املبلــغ 

إقرارات ملزمة بالدفع".

غزة/ فلسطن:
الديــن  ضيــاء  املستشــار  العــام  النائــب  أكــد 
املدهــون، تعزيــز الرشاكــة مــع مكونــات منظومــة 
العدالة الجنائية، واالرتقاء بأدائها وتحقيق جودة 
الخدمات للمحامن واملواطنن، وترسيخ هيبة 

منظومة القضاء والعدالة.
الكتلــة  مــن  أثنــاء اســتقباله وفــدا  جــاء ذلــك يف 
اإلســالمية يف نقابــة املحامــن برئاســة املحامــي 

أديب الربعي ولفيف من املحامن.
وأشار النائب العام إىل احرامه مهنة املحاماة، 

ودورها يف تثبيت ركائز العدالة.
اىل  اللقــاء  خــالل  العــام  النائــب  واســتمع 
لعمــل  التطويريــة  ومقرحاتــه  الوفــد  مالحظــات 
العدالــة  إىل  الوصــول  لتســهيل  العامــة،  النيابــة 
وتعزيــز ســيادة القانــون والحفــاظ عــى الحقــوق 

والحريات.

متها المنظمات األهلية خالل جلسة حوارية نظَّ
توصيات بضرورة تقديم "تقرير الظل" للجنة 

المختصة في األمم المتحدة 

النارصة/ وكاالت:
حدد مكتب رئيس حكومة االحتالل اإلرسائييل، 
أمــس، موازنــة وزارة جيش االحتالل لعام 2022، 
دوالر  مليــار   17.6( شــيقل  مليــار   58 بنحــو 

أمرييك(.
حكومــة  رئيــس  أن  بيــان،  يف  املكتــب  وذكــر 
املاليــة  ووزيــري  بينيــت،  نفتــايل  االحتــالل 
أفيغــدور ليربمــان والجيــش بينــي غانتــس، اتفقــوا 
املؤسســة  موازنــة  تحديــد  عــى  األول،  أمــس 
األمنيــة يف إطــار قانون املوازنة الذي ُيعَمل عى 

صياغته حاليا.
وقــال: "مبوجــب هــذه التفاهــامت، تصــل موازنــة 
وزارة الجيــش إىل نحــو 58 مليــار شــيقل يف عــام 

."2022

ِفق عى تلبية احتياجات جيش االحتالل،  كام اتُّ
مبــا يخــص التزود باألســلحة وبتعزيــز قدراته وفقا 
التشــديد  ســيتم  حيــث  املتناميــة،  للتهديــدات 
عــى رشاء معــدات عســكرية مــن رشكات أمنيــة 
تعمل يف املناطق الريفية، بحسب البيان، دون 

مزيد من التفاصيل.
موازنــة  وضــع  عــى  االحتــالل  حكومــة  وتعكــف 
الكنيســت  عــى  لعرضهــا  توطئــة   2022

اإلرسائييل من أجل التصديق عليها.
االحتــالل،  جيــش  وزارة  تســلمت  ذلــك  إىل 
طرادتــن إضافيتــن لقواتهــا البحريــة يف مدينــة 

كيل األملانية.
لألنظمــة  "تيســنكروب"  رشكــة  بــن  وبالتعــاون 
البحريــة يف كيــل ورشكــة "جريمــان نافــال يــاردز" 
لصناعــة الســفن، ُبنــي مــا مجموعــه أربــع طــرادات 

للبحرية اإلرسائيلية.
كــام أنــزل الطاقــم العلــم األملــاين عــن الطرادتــن 
الســفينتان  وســتبقى  اإلرسائيــيل،  العلــم  ورفــع 
متا يف كيــل عاصمــة واليــة شــليزفيج- اللتــان ُســلِّ

هولشتاين األملانية لبعض الوقت.
الســفينتان  ســتتوجه  متــى  املعــروف  غــري  ومــن 
إىل دولــة االحتــالل، ولكــن الســفن األربــع مــن فئــة 
)6SAAAR( ستشــكل العمــود الفقــري للبحريــة 

اإلرسائيلية عى مدى الثالثن عاما القادمة.
وتعتزم سلطات االحتالل استخدام هذه السفن 
لحامية منصات إنتاج الغاز يف البحر املتوسط، 

عى وجه الخصوص.
عت سلطات االحتالل  ويف مايو/ أيار 2015 وقَّ
طــرادات  لتســليم  عقــدا  املصنعتــان  والرشكتــان 

يبلغ طولها نحو 90 مرا وعرضها 13 مًرا.
وتجدر اإلشارة إىل أن شحنات األسلحة األملانية 
لـ)إرسائيــل( مثــار جدل يف أملانيا بســبب الراع 

يف الرشق األوسط.
ووفقــا لبيانــات ســابقة مــن وزارة جيــش االحتالل، 
صفقــة  ثلــث  نحــو  األملانيــة  الحكومــة  متــول 

الطرادات الثالثة بـ115 مليون يورو.

المستشار عابد يؤكد عمل القضاء وفق 
إستراتيجيات وسياسات مدروسة

النائب العام يؤكد الشراكة مع منظومة 
العدالة الجنائية واالرتقاء بأدائها

"ديوان المظالم" يدعو حكومة اشتية للقضاء على ظاهرة السالح "غير القانوني"

"مباحث الشمال" تضبط ألف قطعة ألعاب نارية خِطرة

مركز شرطة رفح ُينهي خالًفا مالًيا بقيمة 7500 دينار

ألمانيا ُتسلمه طرادتين 
17.6 مليار دوالر موازنة وزارة جيش االحتالل في 2022

تعيين مديرين جدد لعدد من مراكز الشرطة بقطاع غزة

ألف أكاديمي وفنان وسياسي عالمي يوقعون 
إعالن مبادئ َيُعد )إسرائيل( عنصرية
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ترسيب جديد عن "آيفون 
13".. هذه رسعة شحنه

واشنطن/ وكاالت:
ينتظــر عشــاق هواتــف آيفــون أي ترسيــب عــن الهاتــف الجديد "آيفــون 13" عىل 

ا يف سبتمرب/أيلول املقبل. أحر من الجمر، إذ من املقرر اإلعالن عنه رسميًّ
 "GSMARENA" الصيني ونقله "MyDrivers" فقد أشار تقرير صادر عن موقع
ا لبعض  إىل أن رشكــة "أبــل" األمريكيــة قــد تزيــد من رسعات شــحن البطارية ســلكيًّ

طرازات "آيفون 13" إىل أعىل تيار وهو 25 واط.
كام لفت املوقع إىل أن الشاحن الذي يتمتع بقوة 18 واط مل تعد تنتجه "أبل"، 
بينام الشاحن بقوة 25 واط سيكلف أكرث قلياًل من شاحنها الذي بقوة 20 واط، 

ويبلغ سعره يف األسواق األمريكية 20 دوالًرا.
ويف حــال كان الترسيــب األخــري صحيًحــا، فــإن هــذا يعنــي أن كل الراغبــن يف 
االســتفادة مــن رسعــات الشــحن العاليــة يجــب عليهــم رشاء شــاحن جديد، وذلك 

ألن "أبل" مل تعد توفر شواحن يف علب هواتفها.
وكانــت تقاريــر ســابقة قــد أفــادت أن هاتــف "آيفــون 13" قــد يتميــز أيًضــا بشــحن 
."MagSafe" السليك أرسع، الذي يصل حاليا إىل 15 واط باستخدام شاحن

يشــار إىل أن أبــرز الترسيبــات التــي رافقــت هاتــف "آيفــون 13" الجديــد هــو أنــه 
ســيمتلك ســعة تخزيــن بيانــات تصــل حتــى 1 تريابايــت، كــام أنــه قــد يحتوي عىل 

مربع كامريا أكرب حجام من الخلف.

إلخفاء الدردشات.. مزية 
جديدة من واتساب

واشنطن/ وكاالت:
أضافــت منصــة واتســاب خيــاًرا جديــًدا إلدارة سالســل محادثاتــك الجامعيــة مــع 
بقــاء الدردشــات املؤرشــفة اآلن مخفيــة حتــى عنــد إرســال رســائل جديــدة إىل 
رســائلك  تنظيــم  املنصــة  عــرب  األرشــفة  لــك  تتيــح  التفاصيــل،  يف  املجموعــة. 
الخاصــة وتحديــد أولويــات املحادثــات املهمة. وتظل محادثاتك املؤرشــفة اآلن 
مؤرشــفة ومكتومــة. ولكــن ميكنــك تغيريهــا مــرة أخرى. وكان املســتخدمون دامًئا 
قادريــن عــىل أرشــفة محادثــات واتســاب، ولكــن لــن تتلقــى اآلن إشــعارات حــول 

الرسائل الجديدة لتلك الدردشات التي أرشفتها.
كــام يتيــح لــك ذلــك إخفاءهــا عــن العــرض، وميكنــك التحقــق منهــا يف أرشــيفك 
وإعــادة تنشــيطها متــى شــئت. بــدوره، كشــف ويــل كاثــكارت رئيــس واتســاب، أنــه 
إذا كان لديك مجموعة مزعجة تشوش صندوق الوارد الخاص بك فإن بإمكانك 
اســتخدام األرشــيف الجديد لالحتفاظ بسلســلة الرســائل النشطة خارج صندوق 
الوارد مع إمكانية الوصول إليها وقتام تشــاء. وجربت املنصة خيارات األرشــيف 
الخاصــة بهــا عــىل مــدار العامــن املاضيــن مــع اختبــار هذه امليزة فعليــا بصفتها 
"وضــع اإلجــازة" مــرة أخــرى يف عــام 2019. كــام أعرب العديد من املســتخدمن 
عن إحباطهم من عودة ظهور املحادثات املؤرشفة ضمن صندوق الوارد الخاص 

بهم كلام جرى إرسال رسالة جديدة.

جدارية يف غزة تقديرًا لموقف رشكة 
مثلجات عالمية رافضة لالستيطان

غزة/ األناضول:
شــارك فنانــون يف مدينــة غــزة، أمس، يف رســم 
جداريــة، تقديــًرا ملوقــف رشكة "بن آند جريي" 

العاملية للمثلجات الرافض للمستوطنات.
التــي ُرســمت  وأرشف عــىل تنفيــذ الجداريــة، 
"حملــة  غــزة،  مدينــة  وســط  حائــط  عــىل 

املقاطعة- فلسطن" )غري حكومية(.
الجداريــة رســاًم لشــعارات الرشكــة  وتضمنــت 
وبيــع  تصنيــع  يف  تختــص  التــي  األمريكيــة 

املثلجات، وعلم فلسطن.
جــريي"،  آنــد  "بــن  رشكــة  قالــت  واالثنــن، 
يف  املثلجــات  بيــع  ســتنهي  إنهــا  بيــان،  يف 
املستوطنات "لكون ذلك يتعارض مع قيمها".

باملخــاوف  ونعــرف  أيًضــا  "نســمع  وأضافــت 
التــي يشــاركنا بهــا معجبونــا ورشكاؤنــا املوثــوق 

بهم"، بشأن العمل يف املستوطنات.
حركــة  رئيــس  قــال  الفعاليــة،  هامــش  وعــىل 
إن  نعيــم:  د.باســم  فلســطن  املقاطعــة- 
التعبــري عــن  "الهــدف مــن رســم الجداريــة هــو 
شــكرنا للرشكــة لقرارهــا مقاطعــة املســتوطنات 

الصهيونية".
الخطــوة  "هــذه  األناضــول:  لوكالــة  وأضــاف 
حمــالت  أن  تؤكــد  واإلســراتيجية  املهمــة 
الواليــات  يف  حتــى  مثارهــا  تــؤيت  املقاطعــة 
ضغوطــات  تشــهد  التــي  األمريكيــة  املتحــدة 
صهيونيــة هائلــة عــىل املجتمــع واملؤسســات 

ملنع تضامنهم مع الشعب الفلسطيني".
وقــال: إن "هــذه الخطــوة الجريئــة مــن الرشكــة، 
ســتفتح البــاب أمــام خطــوات أخــرى من رشكات 

ومؤسسات".
ودعــا نعيــم "كل الشــعوب العربيــة واإلســالمية 
إىل املساهمة يف مقاطعة االحتالل ومناهضة 

التطبيع".
ألــف   650 نحــو  وجــود  إىل  تقديــرات  وتشــري 
الضفــة،  مســتوطن إرسائيــي يف مســتوطنات 

مبا فيها القدس املحتلة.
أن  ســاحقة  بأغلبيــة  الــدويل  املجتمــع  ويعتــرب 
املســتوطنات غــري رشعيــة، ويســتند ذلــك إىل 

اتفاقية جنيف الرابعة.

جهاز مبتكر لحماية 
المكفوفني من االصطدام

واشنطن/ وكاالت:
مــن  الهمــم  أن يخــدم أصحــاب  لجهــاز مبتكــر  أنــه ميكــن  أظهــرت دراســة جديــدة 
املكفوفــن أو ضعــاف البــر وأولئــك الذيــن يعتمــدون عــىل العــي الطويلــة أو 
الكالب املدربة والتي تعد من الوســائل األكرث شــيوًعا بالوقت الحايل، بحســب 

ما نرشته " ديل ميل" الربيطانية.
يقول فريق علامء مبركز بحثي أمرييك يف بوسطن مباساتشوستس: إن أصحاب 
الهمم الذين يعانون من مشكالت برية معرضون بشكل كبري لخطر االصطدام 
والسقوط، وال يوجد دليل يذكر حتى اآلن عىل فاعلية بعض األجهزة اإللكرونية 

التي ُتسوق مبارشة للمستهلكن بدعوى تحذير مرتديها من األشياء املحيطة.
اإلنــذار املبكــر  الجديــد وهــو عبــارة عــن جهــاز  الباحثــون عــن اكتشــافهم  وأعلــن 
املثبــت عــىل الصــدر ميكــن أن يقلــل مــن حــوادث االصطــدام والســقوط بنســبة 
تصل إىل %37. فيام قال الباحث غانغ لو، أســتاذ طب العيون يف كلية الطب 
بجامعة هارفارد: إن الحركة بشــكل مســتقل هي "جزء أســايس من الحياة اليومية 
لكثــري مــن األشــخاص ]أصحــاب الهمــم[، الذيــن يعانــون مــن مشــكالت بريــة، 

لكنهم يواجهون خطًرا أكرب باالصطدام بالعقبات عندما ميشون مبفردهم".
املكفوفــن  مــن  الهمــم[  ]أصحــاب  مــن  العديــد  أن  مــن  الرغــم  "عــىل  وأضــاف: 
يســتخدمون العــي الطويلــة الكتشــاف العوائــق، إال أنــه يتم تخطــي كافة مخاطر 
االصطدام"، مشرًيا إىل أنه وفريقه البحثي سعوا إىل تطوير واختبار جهاز ميكنه 

زيادة وسائل املساعدة عىل الحركة اليومية، من خالل تحسن سالمتها.
يوضع الجهاز التجريبي ووحدة تسجيل البيانات يف حقيبة ظهر بحزام مع كامريا 

بزاوية عريضة مثبتة عىل الصدر عىل الحزام، وسواران متصالن بالبلوتوث.
تلتقــط الكامــريا املتصلــة بوحــدة معالجــة الصــور وتحلــل مخاطــر االصطــدام بنــاًء 
عــىل الحركــة النســبية لألشــياء الــواردة واملحيطــة يف مجــال رؤيــة الكامــريا. وإذا 
اكتشــف تصادم وشــيك عىل الجانب األيرس أو األمين، فســيهتز ســوار املعصم 
العائــق ســيؤدي لالصطــدام وجهــًا لوجــه فعندئــذ تحــدث  أمــا إذا كان  املقابــل، 

اهتزازات يف السوارين مًعا.
ورشح بروفيســور لــو أن التقنيــة الجديــدة تتميــز بأنهــا تحلــل الحركــة النســبية عــىل 
القريبــة ســواء كان  الكائنــات  مــن  ببســاطة  تحــذر  التــي  األخــرى،  األجهــزة  عكــس 

املستخدم يتحرك نحو العوائق أو األشياء أم ال.
وتضمنــت الدراســة الجديــدة 31 بالًغــا مــن أصحاب الهمــم املكفوفن أو ضعاف 
عــىل كيفيــة  الدراســة  بعــد تدريــب املتطوعــن املشــاركن يف  بشــدة.  البــر 
اســتخدام الجهــاز، واصلــوا التجــارب مــن منازلهــم ملــدة شــهر تقريًبــا إىل جانــب 
وســيلة التنقــل املعتــادة لــدى كل منهــم. وكشــفت نتائــج الدراســة أن اســتخدام 
الجهــاز ســاعد عــىل تقليــل حــوادث االصطــدام بنســبة %37، مــع ميــزة أن الجهــاز 
ميكــن أن يصــدر تحذيــر مــن وجــود مخاطــر عــىل ارتفاعــات مختلفــة بينام ال ميكن 
فــوق  املخاطــر  تحســس  املثــال،  ســبيل  عــىل  الطويلــة،  العــي  ملســتخدمي 
الطويلــة ال  العــي  مســتوى ســطح األرض، عــالوة عــىل أن اســتخدامات 
تناســب البيئــات املزدحمــة حيــث ميكــن أن تتســبب يف إصابــة املشــاة 

القريبن.


